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folio no. soort akte opmerkingen datum 
voor fol. 1 (8 pag.)  Index  1726 - 1738 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1  Transport van obligatie t.b.v. reparatie v.d. kerk, L.Mierde 5-1-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijert  transportant / (momb.)   
Bierens, Dilis i.n.v. toesiender / transport.   
Verbruggen, (onm.kind *) Hermen +    
Bierens, Anneke moeder van *   
Verbruggen, Jenneke # transportante   
Dijkmans, Matthijs e.v. #    
Martens, Marten Jan e.v. ^ transportant   
Verbruggen, Anneke ^    
Verbrugge, Matthijs + vader / erflater   
den Gereformeerden Armen verkrijger   
Schellinx, Paulus predikant   
Matthijs, Jan Goijert oudoom / geldschieter 

1661 
  

Ramakers, Adriaan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1v Transport van goederen (niet doorgegaan) ……-1-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Aart transportant (hoeve ’t Culdersroode )  
van Heijst, Mathijs zoon / idem   
de Abdije van Averbode verkrijgster   
Cools, Hr. Carel    
……., Hr. Faas provisor / geldschieter   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1v en 2 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling (in marge: kwitantie 1747) 14-1-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenburgh, Hendrik debiteur / gelover den Wittenbeemt aan het 
Mispelendt, Lagemierde 

de kind. Jan Paridaans (o), 
Godert van Hanenburgh (z), 
de Aa (w), Wouter Coppens 
(n) 

vander Voort, Willem idem / idem   
vander Voort, Peeter idem / idem   
Panenburgh, Cobis idem / idem   
Panenburgh, Adriaan idem / idem   
Ramakers, Adriaan geldschieter / crediteur   
Schuurmans, Dielis schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Dijkmans, Matthijs schepen 1747   
Otten, Aelbert Jan idem   
Patronus, F. secretaris 1747   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 en 2v Verkoop / transport  14-2-1726 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swanen, Cobis # verkoper ( 2/3 )   
Swanen, Elisabet * verkoopster   
Claassens, Hendrik e.v. *    
Leijtens, Jenneke Aart + moeder van # en * / 

erflaatster 
  

Swanen, Hendrik + broer / eerder verkoper   
Verspaandonk, (4 kind.) Adriaan + kopers (deel) huijsing, aansteede en 

dries, Hoogemierde 
 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Schuurmans, Dielis schepen   
Verbruggen, Goijaert idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v en 3 Schuldbekentenis / gelofte / lening door 

gemeente  
ingetrokken / vervangen door 
nieuwe gelofte 11-3-1726 

27-2-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijssen, Daniel schepen / gelover Hulsel  
Rombouts, Peeter idem / idem   
Nijssen, Jan borgemr. / idem   
Kooijmans, Adriaan gesworen / idem   
Leppens, Jan idem / idem   
van der Heijde, Peeter bedesetter / idem   
Hulsmans, Jan Frans idem / idem   
Jansen, (erfgen.) Jacob + crediteuren   
Daniels, Dionijs eerder ontvanger 1699   
Daniels, Jacob idem   
Staps, Hendrik idem   
Sweerts, Jan idem   
Goutsmits, Jan idem   
Goutsmits, Peeter idem   
Jansen, Jacob (en h.vrouw) geldschieters 1699   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3 en 3v Schuldbekentenis / lening door 

gemeente d.d. 27-10-1707 (copie) 
o.a. vijandelijke contributie 27-2-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Regenten van Lagemierde gelovers / debiteuren   
Jansen, Peeter Jacob * geldschieter / crediteur   
Hermans, Marian e.v. *    
Verhagen, Anthonie schepen 1707   
Martens, Aart idem   
Lemmens, Adriaan oud schepen 1707   
Colen, Peeter Jan setter 1707   
Peeters, Jan idem   
Soomers, Adriaan idem   
Hermans ?, H. borgemr. 1707   
Swanen, Jacobus setter 1707   
Couwenberg, Bartel    
Leijten, Dirk Peeter    
Coppens, Peeter Janssen    
Paridaans, Jan    
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Dijkmans, Anthonie    
Lemmens, Jan    
Huijberts, Baltus    
Wouters, Paridaen    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
bij 3v Ontvangstbewijs / gelofte  6-6-1703 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Jacopick (Jacobus) geldschieter   
Lemmens, Adriaen ontvanger   
Dijckmans, Embrecht idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v en 4 Verkoop / transport  6-4-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wagemans, Martinus e.v. * verkoper   
Goijaarts, Catharina Jacob *    
van Heijst, Jan koper den Bremacker, ca. 50 

roeden, Hoogemierde 
Corneli Strooijbants (o), de 
verkopers (w), Jan vanden 
Bergh (n), Govaart Jacobs (z) 

  den Steenacker, 1¼ lopst. Adriaan Hendriks (o), de 
erfgen. Jan van Dun (z), 
Corneli Strooijbants (n) 

  Driesken in de Stadt, 1 lopst. Corneli Strooijbants (o), de 
erfgen. Jan Wittens (n), de 
gem. straat (w), Hendrik van 
Beers (z) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4 Schuldbekentenis /lening door gemeente betr. oorspr. lening d.d. 6-4-1682 23-4-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijssen, Daniel schepen / debiteur Hulsel  
Rombouts, Peeter idem / idem   
Lanen, Droon geldschieter 1682   
Droonen, Maaijken geldschietster 1682   
van Hoove, Jan nu rentheffer   
Peeters, Jacob (i.n.v. vrouw) daarvoor rentheffer   
Peters, Joost Jacob borgemr. / getuige   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v Transport met losse kwitantie 12-5-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ramakers, Adriaan schepen Lagemierde  
Meijs, Peeter gesworen bedesetter   
Aarts, Marie Wouter e.v. * transportante   
Wouters, Jan *  Casteren  
Aarts, Jan Wouter broer / verkrijger den Voorsten beemt  
Slingelandt, ….. rentmr.   
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de Kerk van Lagemierde renthefster   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v t/m 6v Transport na verkoop (7x)  10-6-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Govaart curator / transportant   
vanden Bergh, Hermen + erflater   
Schuurmans, Dilis mede curator / 

verkrijger 
huijsinge, hof, aangelag en 
dries, samen 8 lopst. 40 
roeden, Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

de kind. Willem Schoormans 
(o), de straat (z), Peeter van 
Hoof (w), de erfgen. Claas 
Leijtens (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Domeijnen rentheffer   
Slingelandt, ….. rentmr.   
vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijaert idem   
 secretaris als voor   
  den Paaijkloot, 1 lopst. 12 

roeden 
de Abdije van Everbode (o), 
Peeter Jan Hermens (z), de 
erfgen. Jan Maas (w), de 
kind. Peeter vanden Berg (n) 

  den Houtgragt met de kant in 
den Hoogenbogt 

Goijert Jacobs / Cornelis 
Adriaans (o), de vroente (z), 
Goijert vanden Bergh (w, n) 

  ½ den Ouden beemt, ½ den 
Horst daarin, ½ Eusel daaraan 

Anthonie Hendriks (andere ½ 
) (o), de vroente (z, n), Jan 
vanden Bergh (w) 

de Abdije van Everbode renthefster   
Schuurmans, Dilis mede curator / 

transportant 
  

vanden Bergh, Goijaart curator / verkrijger het Kerkackerke, 1 lopst. de erfgen. Jan Maas (o), de 
koper (z), de erfgen. Matthijs 
Verbrugge (w, n) 

  den Biesbogt, 1 lopst. 52 
roeden 

Jan vanden Bergh / erfgen. 
Jan Schofs (o), de koper (z), 
Jan vanden Bergh (w), Jan 
van Heijst (n) 

vanden Bergh, Goijaart curator / transportant   
Schuurmans, Dilis mede curator / idem   
vanden Bergh, Jan verkrijger den Kerkacker, ca. 1 lopst., 

Hoogemierde 
Goijert vanden Bergh (o), de 
erfgen. Jan Maas (z), de 
erfgen. Matthijs Verbrugge, 
de koper (n) 

vanden Borne, Lambregt verkrijger den Paaijkloot, 50 roeden de erfgen. Willem 
Schoormans (o), de 
Lindestraat (z), de erfgen. Jan 
Wittens (w), de kind. Peeter 
vanden Bergh (n) 

  Claas Vijsten nieuw erf, 1 
lopst. 41 roeden 

Peter van Hoof (o), Goijert 
Nic. Schoormans (z), de 
vroente (w, n) 

  heijvelt aan ’t Reegenschot, 3 
lopst. 

 

den Armen van Hulsel rentheffer   
Coppens, Wouter verkrijger beemt in de Hoolstraat, 1 

lopst. 54 roeden met het 
Eusel daaraan (w), 1 lopst. 12 

Embregt Dijkmans / de Aa 
(o), de erfgen. Meggel Leijten 
(z), de gem. straat (w), Marie 
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roeden Jan Sweerts (n) 
Verspaandonk, Peeter Jan Dilis den 
oudsten 

verkrijger het Pastorij ackerke, 49 
roeden 

de erfgen. Jan vande Sande 
(o), Jan vanden Bergh (z), de 
koper (w, n) 

Hendricx, Anthonie verkrijger ½ den Ouden beemt, ½ den 
Horst daarin, ½ Eusel daaraan 
(o) 

Peeter Jansen (o), de vroente 
(z, n), Dilis Schuurmans (w) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v en 7 Transport na verkoop   6-6-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoppenbrouwer, Dilis transportant   
van Hanenburgh, Godert * koper / verkrijger   
Stelt, Jacomina e.v. *  den Brugbeemt (Leen van 

Grobbendonk), 2 ½ lopst. 13 
roeden, Lagemierde 

de erfgen. Jan Paredaans (o), 
den gem. heerbaan (z), de Aa 
(w), Francis van Hoogstraten 
(n) 

Ramakers, Adriaan schepen   
vande Sande, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7 t/m 8 Transport  met condities (kwitantie 1730) 6-6-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Raaijmakers, Adriaan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
……., Maria wed.v. Jan van 
Hoogstraten + 

transportante   

van Hoogstraten, Francis  transportant (ziek)   
de Wijs, Adriaan e.v. * verkrijger   
van Hoogstraten, Geertruij *  huijs, hof, schuur en 

aangelag, 3 lopst. 20 roeden, 
aan het Mispelendt 

de kind. Anthonie van Goil 
(o), den ackerweg (z), de 
erfgen. Wouter Aarts (w), de 
straat (n) 

  ½ Landt agter de steede, 3 
lopst. 24 roeden 

de kind. Anthonie van Goil 
(o), de Heijlare straat (z), 
Wouter Verheez (w, n) 

  den Martens acker, 3 lopst. 
14 roeden 

den gem. ackerweg (o), de 
erfgen. Cornelis van Dooren 
(z), de Heijlare straat (w), Jan 
Wouter Aarts (n) 

  den Werfacker, 2 lopst. 16 
roeden met den Maaijken 
Aarts acker, 49 roeden 

de groene weg (o), Huijbregt 
Baltus (z), de Heijlare straat 
(w), Wouter Verheez (n) 

den Arme van Lagemierde rentheffer   
  het Landt op de Strommel, 

1½ lopst., 15 roeden 
Cobis Maas (o), de erfgen. 
Jan vander Voort (z), de gem. 
ackerweg (w), Jan Wouter 
Jacobs (n) 

  de Leegesteede, 4 lopst. 14 
roeden 

Jan vande Sande (o), Bartel 
Riebergs (z), Cobis Swanen 
leegesteede, de gem. heij (n) 

  ½ den Voorsten beemt, 2 ½ 
lopst. 12 roeden 

de gem. heij (o), de erfgen. 
Corstiaan Matthijsse (z), de 
Aa (w), Jan Wouter Aarts (n) 

  den Horst daarin 24 roeden   
  den Hooghuijsbeemt over de 

Aa, 1½ lopst. 14 roeden 
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  den Hooghuijsbeemt voor de 
Aa, 2 lopst. 7 roeden en den 
Horst daarin, 14 roeden (Leen 
van Grobbendonk) 

de erfgen. Jan Willem 
Plompen (o), Godert van 
Hanenburgh e.a. (z), de 
Hoolstraat (w), de erfgen. 
Anthonie Verhagen (n) 

  Heijvelt in den Gellenhoek, 5 
lopst. 12 roeden 

den Hooijbergh (o, z), de 
erfgen. Jan Paredaans (w), 
Anneke Lemmens (n) 

de Domeijnen rentheffer   
  Heijvelt aan de Beeke, 6 

lopst. 
de Heijlarestraat (o), de 
erfgen. Adriaan Lemmens (z) 
, Hendrik Vinken (w), de 
erfgen. Jan vander Voort c.s. 
(n) 

Lemmens, (kind.) Adriaan mede rentgelders   
Slingelandt, …….. rentmr.   
vanden Bergh, Willem Jans rentheffer   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Lemmens, Jan schepen 1730   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 en 8v Transport (na wettelijke verkoop) wegens wanbetaling 22-6-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Jan Wouter transportant   
  (den Brugbeemt)  
Lemmens, Jan verkrijger den Voorsten beemt, 

Lagemierde 
 

  den Martens acker  
Aarts, Marie Wouter e.v. * daarvoor eigenares   
Wouters, Jan *  Casteren  
Slingelandt, …… rentmr.   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
Verheez, Wouter mede verkrijger den Wageplank  
den Graaf van Maldegem rentheffer   
Ramakers, Adriaan schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v en 9 Verkoop / transport  16-7-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Dingena * verkoopster (ziek)   
Wouters, Adriaan e.v. *    
Verhagen, (kind.) Anthonie + kopers 1/3 huijsinge, hof, bogaart en 

aangelag, 3 lopst. 34 roeden, 
Lagemierde aan het Welsendt 
(Wellenseind) 

de straat (o, z, w), een 
voetpad (n) 

  1/3 acker op den Hoogenweg, 
3 lopst. min 3 roeden 

de erfgen. Joost Jacobs van 
Helmont (o), de erfgen. 
Goijert de Weever (z), de 
heerbaan (w), Peeter Jan 
Joosten (n) 

  1/3 den H.geestbeemt, ca. 3 
lopst. 

Cornelis van Dooren (o), 
Adriaan de Wijs (z), de 
Hoolstraat (w), Aart Martens 
(n) 
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  den Dijkbeemt tussen den 
Mispelendse en Vloeijendse 
dijk 

 

  Heijvelt op ’t Laar, 2 ½ lopst.  
  Heijvelt in ’t Heijlaar, 2 lopst.  
  den Heijbogt met het 

Heesterbosch, 1 lopst. 4 
roeden 

de erfgen. Goijert de Weever 
(o), Aart Martens (z), de 
straat (w, n) 

  het Jacobs goed, 53 roeden de gem. straat (o, n), Aart 
Martens (z), de erfgen. 
Creemers (w) 

  den Garstacker, ca. 1 lopst. den ackerweg (o), de erfgen. 
van Wamel (z), Goijert 
Lemmens (w), Creemers hoef 
(n) 

  den Voortbeemt, 3 lopst. 10 
roeden 

Adriaan Verhagen (o), Aart 
Martens (z), de Aa (w), het 
Voortstraatje (n) 

  beemt de Weege de Aa (o), Wouter Verheez 
(z), het beemtstraatje (w), 
Creemers hoef (n) 

  1/3 huijsinge, hof en 
aangelag, ca. 5 lopst. aan het 
Vloeijendt 

de erfgen. Paridaan Wouters 
e.a. (o), de straat (n, w), 
Willebord Sergers c.s. (z) 

  de Braak, ca. 1½ lopst. Wouter Coppens (o, z), het 
straatje (w), Gijsbert 
Huijsmans (n) 

  de Smeele, ca. 1 lopst. Gijsbert Huijsmans (o, n), 
Cobis Maas (z), de heijde (w) 

vande Sande, Jan schepen   
van Beers, Willem gesworen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 en 9v Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  16-7-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Govaart debiteur / gelover den Heijkant, ca. 2 ½ lopst. Jan vanden Bergh (o), de heij 
(z), de gelover (w), Govert 
vanden Bergh (n) 

Jacobs, Adriaan idem den Kerkacker, ca. 90 roeden de erfgen. Jan Maas (o), 
Marcelis vande Sande (z), de 
erfgen. Peeter vanden Bergh 
(w), de Lindestraat (n) 

de Tafel of H.geestarmen, Hoogemierde rentheffer   
Plompen, (erfgen.) Willem + geldschieters   
Verhagen, Miggiel Bartholomeus geldschieter   
Schuurmans, Dilis president Hoogemierde  
vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijert idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9v en 10 Transport van obligatie na erfdeling in Moergestel 17-9-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Joseph transportant Oirschot  
Cools, Clara (geb. Diessen) verkrijgster Antwerpen  
de Regenten van Lagemierde debit. / rentgelders   
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de Beije, Nicolaas Marius geldschieter 1693 Moergestel  
vande Sande, Jan schepen   
Lemmens, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 Verkoop / transport  19-10-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoofs, Hendrik verkoper Tilburg  
Schoofs, Marten idem   
van Eijk, Claas * koper   
Coppens, Maria e.v. *  den Teeuwen acker, ca. 1½ 

lopst., Hoogemierde 
Govaart Jacobs (o), de heij 
(z), de erfgen. Huijbregt 
Huijbregts (w), de wed. 
Cornelis Strooijbands (n) 

  het Wasvelt, ca. 1 lopst. de kind. Baltus Aarts (o), de 
straat (z), Jan Matthijs van 
Mol (w), de kopers (n) 

  den Hoek, ca. 2 lopst. de erfgen. Willem 
Schoormans (o), Peeter Jan 
Hermans (z), Jan Matthijs 
van Mol (w), Evert 
Schoormans (n) 

Lemmens, Jan president   
Verbruggen, Goijert schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10v  Renonsatie (afstand van erfenis)  7-11-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ente, Hendrik e.v. * koster / schoolmr. / 
renonsant 

Hoogemierde  

Wijnants, Elisabet Adriaan*    
Wijnants, Adriaan + (schoon)vader / 

erflater / gewezen 
schoolmeester 

Reusel  

vander Sande, Jan schepen   
Lemmens, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10v en 11  Verkoop / transport  18-11-1726 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Adriaan Anthonis verkoper   
Verhagen, Cornelia Anthonis e.v. * verkoopster   
van Loon, Peeter *    
Verhagen, Maria Anthonis + erflaatster   
Wittens, Jan Janse # koper   
Dijkmans, Pieternel e.v. #  (deel) 5 perc. erve, 

Lagemierde, aan de steede 
van de kopers 

 

het Dorp Bergeijk debiteur / rentgelder (deel) obligatie  
vande Sande, Jan schepen   
Lemmens, Jan idem   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 85 
door E.A.M.Verspaandonk 

 9

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 en 11v  Verkoop / transport met conditie 22-1-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Cornelis Jan verkoper   
vande Sande, Jan Martens e.v.* koper   
Schots, Annamarie Anthonie *  huijs, hof en aangelag, ca. 4 

lopst., Hoogemierde 
de straat (o), Jan Schots (z, n) 
, Goijert vanden Bergh (w) 

  ’t Veldeke, ca. 2 lopst. Hendrik van Beers (o), Jan 
Schots (z), de heij (w, n) 

  ½ beemt, ca. 1 lopst. de wed. Gijsbert vande Sande 
(o, z, n), de heij (w) 

  de Broekstreep, ca. 1½ lopst.,  Steeven Martens (o), Peeter 
Jan Dilis de oudste (z), Jan 
Schots (w), Govert vanden 
Bergh (n) 

  inboedel  
den Armen van    
Slingelandt, …… rentmr.   
vanden Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijaert idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v en 12  Transport na deling / verkoop (3x)  5-2-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bosman, Peeter i.n.v. gemachtigde / 
transportant 

Hilvarenbeek  

van Dun, sr. Jan constituant Antwerpen  
Lodewijx, Joan Andries notaris idem  
Jansen, Clement koper / verkrijger den Nieuwen acker, 

Hoogemierde 
de erfgen. Jan vande Sande 
(o), Cornelis Mierdmans (w) 

Lemmens, Jan president   
van den Bergh, Jan schepen   
Verbruggen, Goijert idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Martens, Steeven koper / verkrijger den Breeden acker Adriaan Hendriks (o), Jan 

Lemmens (w) 
de Domeijnen rentheffer   
van Hoof, Peeter koper / verkrijger den Hanerijt Lambregt van den Borne (w), 

Jan Jacob Adams (n) 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 en 12v  Transport na deling / verkoop  in marge: kwitantie 1728 5-2-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Wouter transportant   
van Dun, Elisabet *    
Bosman, Peeter e.v. * gemachtigde / 

transportant 
Hilvarenbeek  

van Dun, sr. Jan constituant Antwerpen  
Lodewijcx, Joan Andries notaris idem  
Martens, Steeven koper / verkrijger 3/5 huijsinge, stal, 3/5 

aangelag (o), Hoogemierde 
aan de schutsboom 

 

’t Clooster van Everbode  rentheffer   
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 schepenen etc.als voor   
Bierens, Dielis schepen 1728   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 en 13v  Verkoop / transport van obligatie   18-2-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zacharias, juffr. Anna  gemachtigde / 
transportante 

Arendonk  

Zacharias, Miggiel constituant / schout Arendonk  
Snijders, Petrus notaris Turnhout  
Spilmakers, ….. getuige   
van Hove, Hr. Francois pastoor / getuige Reusel  
Verhulst, Wouter Hendrick (onm.) * verkrijger Hoogeloon  
Meijs, Josijne Wouter + moeder van *   
de Regenten van Hoogemierde rentgelders 1690   
Hobma, H. secretaris 1690   
van Deuren, juffr. Maria wed.v. 
Zacharias Jan Zachariasse + 

geldschietster 1690   

van Heurn, J.  sHertogenbosch  
Lemmens, Goijert oom van *   
vande Sande, Jan schepen   
Lemmens, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v en 14 Verkoop / transport   28-4-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Wouter president / curator / 
transportant 

Hoogemierde  

van den Bergh, Jan schepen / idem / idem   
Goijerts, Cornelis Jacob + * erflater   
Coolen, Anneke Cornelis + (wed.v. *) erflaatster   
Verspaandoncq, Peeter Jan Dilis de 
jongste 

koper / verkrijger steede, huijsinge, schuur, 
schop en aangelag, 1 lopst. 2 
roeden, Hoogemierde 

Jan van den Berg (o, z), 
Anthonie van Heijst (w), de 
straat (n) 

  dries in de Munstersteede, 52 
roeden 

Anthonie Jan Schots (o), de 
erfgen. Jan Wittens (z), 
Embregt Dijkmans (w), 
Mattheeus Mierdmans (n) 

  ’t Heijvelt op Hongeren  
  ½ aansteede van Cornelis 

Coolen naast de straat, 2 
lopst. 30 roeden 

Govert van den Bergh (o), 
Cornelis van Beers (w, n) 

  het Kleijn Daalackerke, 25 
roeden 

Cornelis van Beers (o), de 
erfgen. Jan van den Bogt (z), 
Anthonie van Heijst (w), Jan 
van Mol (n) 

  den Agterste Daalacker, 1 
lopst. 26 roeden 

de wed. Peeter van Vessem 
(o), Cornelis van Beers (z), 
Anthonie van Heijst (w), Jan 
van Heijst (n) 

  den Langen acker, 3 lopst. 12 
roeden 

Sijmen Huijbregts (o), de 
verkrijger (z), Jan Laureijs 
Schoormans (w), Goijert 
Leijtens (n) 

  het Drieske aan den Langen Jan Sijmons (o), Goijert 
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acker, 32 roeden Jacobs (z), Jan Laureijs 
Schoormans (w), de 
verkrijger (n) 

  Beemt aan de Langvoort, 1 
lopst. 39 roeden 

de Aa (o), Cornelis 
Mierdmans (z), de heijde (w), 
de erfgen. Adriaan Bierens 
(n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Domeijnen idem   
Slingelandt, ….. rentmr.   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
  ½ den Veltacker, het geheel 

ca. 50 roeden 
Anthonie van Heijst (o), 
Everbode (n) 

Verbruggen, Goijaert schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 en 14v Verkoop / transport   28-4-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Schoot, Hermanus * verkoper   
Wijnants, Maria e.v. *    
Coppens, Wouter # koper   
van Beurde, Anthonette e.v. #  den Hasselt, Lagemierde ’t Hassel straatje (o), Goijert 

Lemmens (z), de erfgen. 
Herman Hermans (w), Peeter 
Meijs / Elisabet Swaanen (n) 

de Ladale, (erfgen.) Eduard + daarvoor eigenaars   
van de Sande, Jan schepen   
Lemmens, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v en 15  Verkoop / transport van obligatie  18-5-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Clara Clasina transportante   
Gerardi, Peeter notaris Antwerpen  
Schenaarts, Jacques getuige   
van Merlen, Peeter idem   
Cools, Cornelis broer / verkrijger Diessen  
de Wethouderen van Leegemierde debit. / rentg. 1693   
de Beijr, Nicolaas Marcus + eerder rentheffer   
van Beers, Joseph daana rentheffer   
van der Sande, Jan schepen   
Lemmens, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 en 15v Schuldbekentenis / gelofte /  lening door 

gemeente d.d. 29-11-1688 (copie) 
 6-6-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Marcelis president / gelover Hoogemierde  
vander Speek, Anthonie schepen / idem   
Adriaans, Goijert idem / idem   
Corstiaans, Hendrik burgemr. / idem   
Franse, Jan gesworen / idem   
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vande Sande, Hendrik gesworen / gelover   
Phlipse, Jan idem / idem   
Bierens, Adriaan oud schepen / idem   
Schoormans, Matthijs idem / idem   
Maas, Jan idem / idem   
Claassens, Joris koopman /geldschieter Turnhout  
Hobma, H. secretaris   
van Heijst, Jan rentheffer 1702   
vanden Bergh, Marcelis president 1702   
van Speeck, Anthonie schepen 1702   
Schoormans, Jan Thijs idem   
vander Sande, Jan schepen 1727 Lagemierde  
Lemmens, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris 1727   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15v  Verkoop / transport   9-6-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Jan verkoper Baarschot  
Coppens, Wouter * koper Lagemierde  
van Beurde, Anthonette e.v. *  de Hulselse braak, ca. 2 ½ 

lopst., Lagemierde 
de verkoper (o), Cobis Maas 
(z, w), Cobis Swanen (n) 

  2 weijveldekens, ca. 2 lopst. de heer van Wamel / Gijsbert 
Huijsmans (o), de voorkind. 
Anthonie Peeters (z), de 
erfgen. Peeter Jacob Jansen / 
Cobis Swanen (w), de kopers 
(n) 

vander Sande, Jan schepen   
Lemmens, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15v en 16 Verkoop / transport   12-6-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Jan verkoper Baarschot  
Peeters, Anthonie koper Dun (Hilvarenbeek)  
  bakhuijs van ouds genaamt ’t 

Smitske met de grond, aan ’t 
Vloeijendt achter … 

 

Schoormans, Nicolaas nu bewoner de huijsinge van wijlen 
Jochem en Anneke 
Verspaandonk 

 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16 en 16v Transport   14-6-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herk, Jan transportant / zoon v.^ Reusel  
Das, Andries e.v. * idem idem  
van Herk, Maria *    
van Herk, Steeven transportant Reusel  
van Herk, Willem idem idem  
van Herk, Jenneke # transportante Hulsel  
Verhagen, Jan e.v. #    
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van Herk, Steeven + ^ (groot)vader    
van Herk, Willem ( + 1716 Postel) erflater   
Lemmens, Margriet Steeven Jacob 
wed.v. Cornelis van Herk + 

schoonzuster / tante / 
verkrijgster 

2 gebonten in de stal in de 
huijsinge aan ’t Voorteijnde, 
Hulsel  

 

  ½ lopst. land in de aansteede  
  ½ den Grooten acker  
  ½ den Voorsten 

Heijnenbeemt 
 

  ½ de Korte vooren (z)  
  ½ den Leegbeemt (n)  
Rombouts, Peeter schepen   
Dirx, Peeter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
van Herk, Engel ** instemster Reusel  
Landerts, Jan e.v. **    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v en 17 Extract uit Resolutie / transport  21-8-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Sande, Jan schepen Lagemierde  
Lemmens, Jan idem   
van Nouhuijs, Herman deurwaarder van * / 

gemachtigde 
  

de Heeren Raden van Staten *    
Lijklama à Nijholt, Tinco rentmr. der geestelijke 

goederen 
sHertogenbosch  

van Slingelandt, ….. thesaurier generaal   
Gesseler, J.E ?, W.    
Ten hove, N.    
Leijten, Dirk Peeter eerder eigenaar / debit.   
Otten, Aelbert koper 1726 / 

verkrijger 
huijs, schop, schuur en 
aangelag, Lagemierde aan ’t 
Vloeijende 

 

  Land in de Brake  
  Land op Gielens acker  
  het Gaspegout  
  Land in de Hasselt  
  land en groes in Catholijn 

Adriaanse aansteede 
 

  den Hangbeemt  
  de Nieuw erve  
  de Hellekenshoek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 Verkoop / transport van obligatie  29-8-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zachariasse, Miggiel schout / verkoper Arendonk  
Zachariasse, Anna zuster / verkoopster   
Jansen, Jacobus Jacop koper Hulsel  
de Gemeente van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Deuren, sr. Rombout * geldschieter 1688 Arendonk  
……., Anneke e.v. *    
Hobma, H. secretaris 1688   
van Heurn, J. (1725)  sHertogenbosch  
vander Sande, Jan schepen Lagemierde  
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Lemmens, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 en 17v Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  26-9-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Steeven t.b.v. ontvanger   
Dilis, Steeven Jan t.b.v. idem Hoogemierde  
Buschman, Hr. Engelbert t.b.v. predikant / idem   
den H.geest Armen    
de Regenten van Hoogemierde debiteuren   
van Mol, Dirk Gerrits crediteur 1641   
Lemmens, Jan Wouter president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
Lemmens, Jan idem Lagemierde  
Coppens, Wouter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v en 18 Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  26-9-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Steeven  wedn.v. * armmr. / ontvanger Hoogemierde  
de Regenten / het Corpus van 
Hoogemierde 

debiteuren   

vanden Bergh, Wouter Gerrits # rentheffer 1663   
vanden Bergh, Anneke Jan * + kleindochter van #   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18 Kwitantie (aflossing)  29-9-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Jacobus * ontvanger Hulsel  
de Regenten van Leegemierde debiteuren   
Reijniers, Huijbregt credit. / rentheff. 1662   
Jansen, Jacop + vader v. *    
Lemmens, Jan Adriaen schepen Lagemierde  
Coppens, Wouter idem   
Rombouts, Peeter idem Hulsel  
Peeters, Joost Jacob idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18v Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  3-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Corstiaan * ontvanger Lagemierde  
de Regenten van Leegemierde debit. / rentgelders   
Dijkmans, Corstiaan Janse grootvader van * / 

rentheffer 1672  
  

 schepenen etc.als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
19 Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  8-10-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulsmans, Norbertus armmr. / ontvanger Hulsel  
Nijssen, Daniel idem / idem   
de Regenten van Hulsel debit. / rentgelders   
Rombouts, Peeter schepen Hulsel  
Peeters, Joost Jacob idem   
Lemmens, Jan Adriaen idem Lagemierde  
Coppens, Wouter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19v Verkoop / transport van obligatie  15-11-1727 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rijkens, Jan e.v. * verkoper Veldhoven  
Leijtens, Maria Hendriks *    
Roijers, Gijsbert valkenier / koper Valkenswaard  
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Leijtens, Anthonie geldschieter 1695   
Leijtens, Maria geldschietster 1695   
van Heurn, J.  sHertogenbosch  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19v en 20 Verkoop / transport (2x)  9-1-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Wouter verkoper Turnhout  
Lemmens, Jan Wouter koper den Bagijnebogt, ca. 2 lopst. 

Hoogemierde in de Smitstraat 
de wed. Adriaan Matthijsse 
(o), Peeter van Gorop (z), de 
erfgen. Claas Leijten (w), de 
smitstraat (n) 

Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
 secretaris als voor   
Janssen, Clement koper ½ beemt, Hoogemierde op 

Hongeren 
de Aa (o), de erfgen. Peeter 
vanden Bergh (z, w), Peeter 
Jan Dilis de jongste (n) 

  perc. Heijvelt aan de Sutrijt Steeven Martens (o), een weg 
(z), de erfgen. Peeter vanden 
Bergh (w), Jan Wouter 
Lemmens (n) 

  perc. Heijvelt aan de Sutrijt Jan vande Sande (o), de 
Sutrijt (z), Jan Wouter 
Lemmens (z), Dilis Bierens 
(n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v Verkoop / transport van obligatie  12-2-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Nijssen, Daniel (momboir) / verkoper   
Steevens, Jan Janse i.n.v. toesiender / idem   
Nijssen, (onm.kind.) Corstiaan +    
Nijssen, Ansem Corstiaan verkoper   
Wale, Reijnier e.v. * idem   
Nijssen, Cornelia *    
Buschman, Wilhelm Engelbert (t.b.v. 
den H.geest arme) 

predikant / koper Lagemierde  

de Gemeente / Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Daniels, Dionijs geldschieter 1697   
Rombouts, Peeter schepen Hulsel  
Peeters, Joost Jacob idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 Verkoop / transport   20-2-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verdussen, Abraham e.v. * verkoper   
vanden Bergh, Anna *    
Sweens, Peeter e.v. # koper   
vanden Bergh, Jenneke #  ½ den Thijsdries, het geheel 1 

lopst. 58 roeden 
 

  ½ den Garstacker, het geheel 
1 lopst. 17 roeden 

 

  ½ den Bosacker, het geheel 1 
lopst. 15 roeden 

 

  ½ den Hongersen beemt, het 
geheel 1 lopst. 24 roeden 

 

  ½ het Steenackerke, het 
geheel 55 roeden 

 

  ½ Heijveldeke, het geheel 21 
roeden 

 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Gemeente van Hoogemierde rentgelder   
vanden Bergh, Peeter + vader / erflater   
Lemmens, Jan schepen   
Coppens, Wouter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 en 21v Verkoop / transport van obligatie  28-2-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Brandt, Miggiel e.v. * verkoper Eersel  
van Deijnen, Jenneke * mede erfgen.v. #   
Kerkhofs, Maaijke + # geldschietster 1694   
Verspaandonk, Peeter Jan Dilis de 
jongste 

koper Hoogemierde  

de Gemeente van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Heurn, J.  sHertogenbosch  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v en 22  Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  24-3-1728 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Corstiaan * ontvanger Lagemierde  
de Regenten van Leegemierde debiteuren /rentgelders   
Dijkmans, Corstiaan Janse grootvader van * / 

geldschieter 1672 
  

Lemmens, Jan Adriaen schepen   
Coppens, Wouter idem   
Rombouts, Peeter idem Hulsel  
Peeters, Joost Jacob idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22  Kwitantie (aflossing)  ca. 24-3-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Jacobus kerkmr. / ontvanger Lagemierde  
de Regenten van Leegemierde debiteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 en 22v  Kwitantie (aflossing)  3-4-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Maria Anna wed.v. Peeter 
Jacob Jansen + 

ontvangster   

de Regenten van Leegemierde debiteuren /rentgelders   
van Helmont, Wouter Jacobs crediteur 1674   
Lemmens, Jan Adriaen schepen   
Coppens, Wouter idem   
Rombouts, Peeter idem Hulsel  
Peeters, Joost Jacob idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v en 23 Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  8-4-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Steeven wedn.v. Anneke 
vanden Bergh 

ontvanger   

vanden Bergh, Herman idem   
de Regenten van Hoogemierde debiteuren /rentgelders   
vanden Bergh, Wouter Gerrits + credit./rentheffer 1667   
vanden Bergh, Jan Wouters + daarna rentheffer   
vanden Bergh, Peeter Wouters +    
Lemmens, Jan Wouter president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
Lemmens, Jan Adriaen idem Lagemierde  
Coppens, Wouter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  9-4-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Derks (Dirks), Dirk Peeter armmr. / ontvanger Hulsel  
de Regenten van Hulsel debiteuren   
Rombouts, Peeter schepen   
Peeters, Joost Jacob idem   
Lemmens, Jan Adriaen idem Lagemierde  
Coppens, Wouter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 en 23v Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  9-4-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Anneke * ontvangster Lagemierde  
de Regenten van Hulsel debiteuren /rentgelders   
Hermans, Herman Peeter crediteur / renth. 1636   
Hermans, Margriet + daarna renthefster / 

moeder v. * 
  

Rombouts, Peeter schepen Hulsel  
Peeters, Joost Jacob idem   
Lemmens, Jan idem Lagemierde  
Coppens, Wouter idem   
 secretaris als voor   
Laureijsse, (erfgen.) Jan +    
van Heurn, J.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v en 24 Transport van obligatie  26-4-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Maria Anna wed.v. Peeter 
Jacob Janssen + 

transportante Lagemierde  

Rombouts, Wouter koster / verc.momboir   
van Hellemont, Marten Jacobs verkrijger   
van Hellemont, Jan Joosten gelover / rentg. 1716   
Lemmens, Jan schepen   
Coppens, Wouter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24 en 24v Transport van obligatie  18-6-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Maaijken Jan transportante Hoogemierde  
van Mol, Jan verc. voogd   
Huijbregts, Sijmon Peeter verkrijger   
het Corpus / dorp van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Huijbregts, Sijke Jan geldschietster 1679   
van Heurn, J.  sHertogenbosch  
Lemmens, Jan Wouter president   
Bierens, Dilis schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v t/m 26 Transport van verlaten goederen, 

landerijen etc. (4x) 
 29-6-1728 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Regenten van Hulsel transportanten   
Stevens, Jen verkrijgster aansteede, groes en land, 

samen ca. 4 ½ lopst., Hulsel 
op den Couwenberg 

de verkrijgster (o, z, w), de 
gem. heijde (n) 

Horsten, Gerrit laatste bewoner   
de Domeijnen rentheffer   
Rombouts, Peeter schepen   
Peeters, Joost Jacob idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Dirks, Jan Peeter verkrijger den Ketellapper, 3 ½ lopst. de gemeijnte (o, z, w), Jan 

Otte (n) 
  Dirk Hermans heijvelt, 4 ½ 

lopst. 
Norbertus Hulsmans (o), Jen 
Stevens (z, w), de heijde (n) 

Dirks, Dirk Peeter verkrijger het Looijke, 45 roeden de H.geest (o), de heer 
Hartong (z), Jen Stevens (w, 
n) 

  den Beerschot, 1½ lopst. Jan Otte (o), de meuleweg (z) 
, Jen Stevens (w), Jan vande 
Sande (n) 

  ’t ander Looijke, 1 lopst. Jan Otte (o), de meuleweg (z) 
, Jen Stevens (w), Joost Jacob 
Peeters (n) 

Otte, Jan Cornelis verkrijger den Lemmensbogt, 1½ lopst. de Aa (o), Jan Schots (z), 
Abraham Deckers (w), Jen 
Stevens (n) 

  het Haakske (heijde), 30 
roeden 

Jen Stevens (o, z), Huijbregt 
Baltus (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 en 26v Transport van obligatie  8-7-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Balimans, Jan Peeter * secretaris / 
transportant 

Ravels  

den H.geest Armen van Hoogemierde verkrijger   
Balimans, Peeter + geldschieter 1701   
Spoormans, Cornelis vroeger rentheffer   
van Heurn, J.  sHertogenbosch  
Balimans, ….. zuster v. *   
Martens, Jan    
Buschmans, Wilhelm Engelbert predikant   
Lemmens, Jan Wouter president   
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26v Verkoop / transport van obligatie  4-9-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijert schepen Hoogemierde  
Bierens, Dilis idem   
Verhoeven, Hendrik verkoper Dommelen  
Verhoeven, Wouter idem Oirschot  
Verhoeven, Adriaan + broer / erflater   
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Verbeek, Simon koper   
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Leijtens, Anthonie geldschieter 1687   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27 Verkoop / transport van obligatie  8-9-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Steevens, Elisabet wed.v. Embregt 
Dijkmans + 

moeder / verkoopster   

Dijkmans, Miggiel verkoper   
Dijkmans, Matthijs idem   
vanden Bergh, Jan e.v. * idem   
Dijkmans, Adriaantje *    
Lemmens, Anneke Adriaan koopster   
het Corpus van Leegemierde debiteur / rentgelder   
Bastard, ….  sHertogenbosch  
Dijkmans, Embregt + geldschieter 1703   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27 en 27v Transport van obligatie  11-10-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervugt, Cornelis transportant Hulsel  
de Tafel- of H.geest armen van Hulsel verkrijger   
de Diaconije arme van Mierde idem   
het Dorp van Hulsel debiteur / rentgelder   
Cornelis, Adriaan geldschieter 1701   
Cornelis, Cornelia geldschietster 1701   
Cornelis, Lijsbet idem   
Peeters, Joost Jacob schepen   
Luijcas, Corstiaan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v en 28 Verkoop / transport  19-10-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Phlipse, Hendrik Willem verkoper Breda  
Huijgens, Anthonia wed.v. Willem 
Willem Phlipse + 

verkoopster idem  

Phlipse, Jan Jan Willem verkoper Hoogemierde  
Phlipse, Catholijn Jan Willem verkoopster   
Phlipse, Jacobmijn Jan Willem idem   
Lemmens, Joris * koper   
Daniels, Catharijn Jacob e.v. *  schuurke met een hof, ca. 12 

roeden, Hoogemierde in de 
Smitstraat  

de Smitstraat (o), de kind. 
Claas Leijten (z, w), de kind. 
Adriaan Joris Lemmens 

Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
 secretaris als voor   

 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 85 
door E.A.M.Verspaandonk 

 21

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 Verkoop / transport van obligatie  31-12-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dilis oud president / 
transportant 

Hoogemierde  

Bierens, (de erfgen.) Adriaan verkrijgers   
de Regenten van Hoogemierde debiteuren /rentgelders   
Bierens, Maria geldschietster 1688   
van Heurn, mr. J.  sHertogenbosch  
Verbruggen, Goijert schepen   
van de Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 en 28v Verkoop / transport van obligatie  29-1-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rijkens, Jan e.v. * transportant Veldhoven  
Leijtens, Maria *    
Verbeek, Sijmon verkrijger Dommelen  
de Regenten van Hoogemierde debiteuren /rentgelders   
Leijtens, Anthonie geldschieter 1695   
Leijtens, Maria geldschietster 1695   
Lemmens, Jan Wouter president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28v en 29 Verkoop / transport   12-3-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaanse, Cornelis e.v. * verkoper Hoogemierde  
Leijtens, Elisabeth *    
Coppens, Wouter e.v. # koper Lagemierde  
van Beurde, Anthonetta #  ¼ beempt, ca. 100 roeden, 

Hoogemierde in de 
Hoolstraat 

de Aa (o), de erfgen. Willem 
Schoormans (z), de gem. 
straat (w), Wouter Coppens 
(n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29 Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  29-3-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goris, Catrijn wed.v. Willem Geeverts+ ontvangster   
Geeverts, Peeter zoon / ontvanger   
Goris, Christiaan i.n.v. momboir / ontvanger   
Geeverts, (onm.kind.) Willem +    
de Regenten van Hoogemierde debiteuren   
Gerritse, Wouter geldschieter 1667   
Lemmens, Jan Wouter schepen   
Verbruggen, Goijert idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
29 en 29v Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  2-4-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kauter, juffr. Hendrina geestelijke meerderj. 
dochter (kloosterling) 

Essen (Antwerpen)  

Kievits, Willem verc. voogd Alphen  
de Regenten van Leegemierde debiteuren   
de Kauter, (onm.kind.) Hendrik geldschieters 1674   
Lemmens, Jan schepen   
van de Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 Verkoop / transport van obligatie met toon van machtiging 4-5-1729 4-4-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Colen, Nicolaas  (momboir) / verkoper / 
gemachtigde 

  

Colen, Peter  constituant in buitenland   
Colen, Hendrik  idem idem  
Colen, Joost idem idem  
Colen, Helena * verkoopster   
van Hooff, Peter e.v. * (toesiender)   
Colen, Catholijn wed.v. Matthijs van 
Dun + 

   

Colen, Maria verkoopster   
Colen, Peter Jan + vader / erflater   
Goutsmits, Ida Peter + moeder / erflaatster   
Fabri, Hendrik koper / verkrijger Bladel  
de Regenten van Leegemierde debiteuren /rentgelders   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Peter gesworen   
 secretaris als voor   
Teniers, Franciscus notaris Brussel  
Morelle, Joannes Baptista getuige idem  
Teniers, David idem idem  
de Fraije, A. secretaris idem  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v  Kwitantie (aflossing)  25-4-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Anneke ontvangster Lagemierde  
Lemmens, Goijart broer / assistent   
Ramakers, Adriaan e.v. * ontvanger   
Verhagen, Dingena * wed.v. Dirk 
Hermans + 

   

het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Hermans, Herman Peter credit./ rentheff. 1636   
Peters, Joost Jacob schepen   
Luijcas, Corstiaen idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31 Verkoop / transport  19-5-1729 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Jan verkoper Lagemierde  
van de Sande, Jan Martens e.v. * koper   
Schots, Anna Maria *  den Langen acker, ca. 1½ 

lopst., de stadt Luttel 
Turnhout, Hoogemierde 

Jan Sijmons (o, z), Anthonie 
van Heijst (w), Goijaart 
Leijten (n) 

  de Wellen, ca. 1 lopst. de straat (o), Jan Schots de 
jonge (z), Anthonie Schots 
(w), Jan van den Bergh (n) 

Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31 en 31v Verkoop / transport met kwitantie 14-2-1730 1-10-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Borgmans, Francis i.n.v. verkoper Gierle  
Borgmans, (onm.kind * )Francis    
Verspreeuwen, Maria + moeder van *   
Noijdens, Guilliam stadhouder Gierle  
Paulije, N.F. secretaris idem  
Martens, Steeven koper aansteede, huijsinge, schuur, 

schop en hof, ca. 3 lopst., 
Hoogemierde int Culdersrode 

de koper (o, n), Jacob Kools 
(z), de straat (w) 

  de Rijt, ca. 1½ lopst. de erfgen. Matthijs van Mol 
(o), Peeter Pels (z), de koper 
(w), de erfgen. Lambert 
Verhagen (n) 

  den Voorsten Steltacker, ca. 3 
lopst. 

Peeter van Leent (o), 
Anthonie Hendriks (z), Jacob 
Kools (w), Jan W. Lemmens 
(n) 

  den Middelste Steltacker, ca. 
1 lopst. 

Jan Martens (o), de kind. Jan 
Dilis Verspaandonk 
(z),Peeter van Leent (w), Jan 
Lemmens (n) 

  den Agterste Steltacker, ca. 
2½ lopst. 

Anthonie Hendriks (o), Jan 
Martens (z, w), deze 
goederen 

  den Hoekdries, 1½ lopst. Anthonie Hendriks (o), deze 
goederen (z), Jan Wouter 
Lemmens (w), Jacob Cools 
(n) 

  beemdeke, 1½ lopst. de Aa (o), Jan Martens (z, n), 
de gem. straat  (w) 

  den Bogt, ca. 1½ lopst. Jan van Mol (o), Peeter van 
Leent (z), Jan Martens (w, n) 

  den Hermans acker, ca. 3 
lopst. 

Anneke Peeter Thomas (o), 
de erfgen. Jacob van Diessen 
(z), de kind. Jan Dilis 
Verspaandonk (w), de Abdije 
van Everbode (n) 

Sweens, Goijert huurder   
Teignagel, …. rentmr.   
Coolen, Nicolaas crediteur   
Schuurmans, Dilis president   
Bierens, Dilis schepen   
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van Hanenburgh, G. secretaris   
vande Sande, Jan schepen  1730 Lagemierde  
Peeters, Joost Jacob idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32  Verkoop / transport  31-10-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vrome, Catharina  verkoopster Antwerpen  
Vrome, Jan vader   
Daniels, Anneke Jacob + moeder / erflaatster   
Vrome, Elisabet verkoopster Reusel  
vander Heijde, Peeter verk. voogd   
Vrome, Johanna e.v. * verkoopster Arendonk  
Mainendonk, Jan *    
Sibs, Jan Baptist e.v. # verkoper Turnhout  
Vrome, Adriaantje #    
Daniels, Cornelis Jacob oom / koper (deel) kamer  
  ¼ den Grooten acker met het 

kleijn ackerke agter de kerk, 
met den voorsten cavel naast 
Corstiaanen dries in den 
Erting, Hulsel 

 

  1e kavel naast den dries met 
den Kamerdries 

 

Peeters, Joost Jacob schepen   
Luijcas, Corstiaan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 en 32v Verkoop / transport  8-11-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Anthonie verkoper Breda  
Lemmens, Goijert wedn.v. Goria Meijs koper 1/3 den Steenacker, ca. 2 ½ 

lopst., Lagemierde 
van Wamels hoeve (o, z, w), 
Bartel Verhagen (n) 

  1/3 den Fransen beemt, ca. 
3½ lopst. (leen van Tielen) 

van Wamels hoeve (o), Bartel 
Verhagen (z), de Aa (w), 
Godert van Hanenburgh (n) 

Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v en 33 Verkoop / transport van (toekomstig ) 

erfdeel 
niet gepasseerd wegens overlijden 7 (23)-11-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Maria *  
(+ 9-11-1729 Turnhout) 

constit. / verkoopster   

van Heijst, Joanni Antonius notaris Turnhout  
Casteleijns, Jan getuige   
Bleijens, Cornelis idem   
van Leendt, Jacobus # koper erfdeel, Hoogemierde  
van Leendt, Bernardus + grootvader / erflater   
van den Bergh, Jenneke grootmoeder   
van Leent, Peeter gemachtigde / oom v. Hoogemierde  
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* / broer v. # 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 en 33v Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  21-11-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coppens, Wouter * debiteur / gelover Lagemierde  
van Beurde, Anthonette e.v. *  ½ korenmolen, Lagemierde  
  ½ olieslagmolen met erven  
Hermans, Maria Anna wed.v. Peeter 
Jacob Jansen + 

geldschietster / 
creditrice 

  

Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  22-12-1729 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Peeter Hendrik * debiteur / gelover   
Luijcas, Elisabet Corstiaan e.v. *  huijsinge, aangelag, 

landerijen, Hulsel aan ’t 
Voorteijnde  

 

Jansen, Jacobus Jacob geldschieter / crediteur   
Peeters, Joost Jacob schepen   
Luijcas, Corstiaan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34  Transport na openb. verkoop  6-1-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Joost Jacob curator / transportant   
Steevens, Jan eerst eigenaar Hulsel  
Hulsmans, Peeter koper huijsinge en aangelag aan ’t 

Hegeijnde, 4 lopst. 30 roeden, 
Hulsel 

Jan Nijssen (o), de gemeente 
(z), den Deenedries (w), 
Claas Dirks e.a. (n) 

  den Neetenacker, 2 lopst. 10 
roeden 

Peeter Dirks (o), de aansteede 
en dries (z), Claas Dirks (w), 
de Korte vooren (n) 

  den Willekens acker, 1 lopst. 
10 roeden 

den H.geestacker (o, n), 
Cornelis Weerts (z, w) 

  de Korte vooren, 2 lopst. 30 
roeden 

Peeter Rombouts (o), Peeter 
Dirks (z, n), Claas Dirks (w) 

  den Willegenschots acker, 2 
lopst. 34 roeden 

Daniel Nijssen (o), Peeter 
Rombouts (z), Anthonie van 
Loon (w), Frans Willems (n) 

  de Steede (heide en weide), 3 
lopst. 

de erfgen. Jan Hendrik 
Sweerts (o), Claas Dirks (z), 
de gem. straat (n, w) 

  de Hofstadt, 1 lopst. 8 roeden Peeter Dirks (o, w), de 
erfgen. Hendrik Staps (z), de 
erfgen. Cornelis van Herk (n) 

  ½ den Deene dries, 2 lopst. de aansteede (o), de gemeente 
(z), Frans Willems (w), Claas 
Dirks (n) 

  den Neeren acker, 1 lopst. de Smeele ackers (o), Jan 
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Hulsmans (z), de heer 
Hartong (w), Claas Dirks (n) 

  het Smeeltje, 1 lopst. Adriaan Kooijmans (o), 
Peeter Hendriks (z), de heer 
Hartong (w), de 
erfgen.Catolijn Hulsmans (n) 

  het Wilrijks Eusel, 1½ lopst. de erfgen. Peeter Colen (o), 
de heer Hartong (z), de gem. 
heijde (w), Adriaan 
Kooijmans (n) 

de Domeijnen rentheffer   
Peeters, Joost Jacob schepen   
Luijcas, Corstiaan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v Transport  wegens wanbetaling 16-1-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Marcelis Wouters debiteur / eerder 
belener / transportant 

  

vanden Bergh, Willem Jans crediteur / verkrijger het Hoogackerke, 
Hoogemierde 

de erfgen. Maria van Tulder 
(o), Willem vanden Bergh (z) 
, Peeter Jan Hermens (w), de 
erfgen Adriaan Crolle (n) 

vanden Bergh, Dorothea Jans eerst creditrice   
vanden Bergh, (erfgen.) Dorothea Jans verkrijgers   
Schuurmans, Dilis president   
Verbruggen, Goijaert schepen   
Bierens, Dilis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v t/m 35v Verkoop / transport   14-2-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Wouter Anthonie verkoper   
Sijmons, Hendrik * koper   
Peeters, Jenneke Jacob e.v. *  huijsje, hof, ca. 30 roeden, 

Hulsel aan ’t Voorteijnde  
de gem. straat (o), Jan 
Hulsmans (z, w), Peeter 
Rombouts (n) 

  den Grooten acker, 1 lopst. 
48 roeden 

de erfgen. Peeter Colen (o), 
de erfgen. Cornelis van Herk 
(z), de erfgen. Jan Goutsmits 
(w, n) 

  den Smeelacker, 1 lopst. 20 
roeden 

den ackerweg (o), Adriaan 
Kooijmans (z), de erfgen. Jan 
Goutsmits (w), Peeter 
Rombouts (n) 

  het Hoog Smeeltje, 45 roeden de heer Hartong (o), den 
ackerweg (z, w), de erfgen. 
Peeter Colen (n) 

  een Smeel, 45 roeden Daniel Nijssen (o), de erfgen. 
Jan Goutsmits (z), den 
ackerweg (w), de erfgen. 
Jacob Jansen (n) 

  den Beempt, 1 lopst. 30 
roeden 

de erfgen. Peeter Dirks (o), 
de erfgen. Peeter Colen (z), 
de gem. heij (w), Jan 
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Hulsmans (n) 
  den Voorteijndsen beemt, 1 

lopst. 54 roeden 
de erfgen. Peeter Dirks (o), 
voorgaande beemd (z), de 
gem. heijde (w), Jan 
Hulsmans (n) 

  het Eusel of Voorteijndsen 
dries, 1 lopst. 

de Aa (o), de heer Hartong 
(z), de gem. heij (w), Jan 
Hulsmans (n) 

de Domeijnen rentheffer   
de Abdije van St. Truijen renthefster   
den Arme van Hulsel rentheffer   
Goutsmits, (erfgen.) Jan crediteuren   
Peeters, Joost Jacob schepen   
Luijcas, Corstiaan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35v  Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  21-3-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kanter, juffr. Hendrina ontvangster / 
geestelijke meerderj. 
dogter (kloosterling) 

Essen (Antwerpen)  

van Loon, Adriaan assistent Alphen  
de Regenten van Lagemierde debiteuren   
de Kanter, (onm.kind.) Hendrik eerst crediteuren / 

rentheffers 1674 
  

Lemmens, Jan schepen   
van de Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)(2x)  21-3-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goris, Catrijn wed.v. Willem Geeverts + ontvangster Arendonk  
Geeverts, Peeter zoon / ontvanger   
Goris, Christiaan i.n.v. momboir / ontvanger   
Geeverts, (onm.kind.) Willem    
Martens, Steeven * ontvanger Hoogemierde  
de Regenten van Hoogemierde debiteuren / rentg.   
vanden Bergh, Wouter Gerrits # crediteur 1667   
vanden Bergh, Anneke Jan + e.v. * erflaatster / 

kleindochter van # 
  

Schuurmans, Dilis president   
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dilis idem   
 secretaris als voor   
vanden Bergh, Jan Wouters crediteur 1667   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v Kwitantie (gedeeltelijke aflossing)  27-3-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stevens, Jan de jonge i.n.v. momboir / ontvanger   
Goutsmits, (onm.kind.) Jan +    
de Regenten van Hulsel debiteuren   
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Pauwelse, (de kind.) Peeter crediteuren 1646   
Peeters, Joost Jacob schepen   
Luijcas, Corstiaan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v en 37  Verkoop / transport  24-6-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Hendrik Claas verkoper Lagemierde  
Willems, Adriaantje Claas * verkoopster Baarschot  
Driessen, Joost e.v. *    
Willems, Nicolaas + erflater   
Willems, Phlip Jacob verkoper Lagemierde  
Willems, Adriaan Jacob idem Hoogemierde  
van Mierdt, Jan renonsant / broer !   
Peijs, Louwies e.v. # idem   
van Mierdt, Catharina # zuster !   
van Rotterdam, Hendrik notaris sHertogenbosch  
Mierdmans, Wouter e.v.  ^ koper   
Willems, Elisabet Jacob ^  huijsinge, hof en aangelag, 3 

lopst. 10 roeden, Lagemierde 
aan het Wellensende 

de straat (o), de erfgen. 
Hermen Creemers (z, w), de 
erfgen. Jan Coolen (n) 

  Land in het heijvelt en 
aangelegen Eusel, 1 lopst. 22 
roeden 

de erfgen. Bartel en Anthonie 
Verhagen (o), de erfgen. 
Hermen Harmans (z), Adam 
Peeter Jacobus (w), de gem. 
straat (n) 

  ’t Hoekackerke, 56 roeden de gem. weg (o), de erfgen. 
Hermen Creemers (z), de 
heer van Wamel (w), Miggiel 
Coolen (n) 

de Domeijnen rentheffer   
  de Els en het Eusel daaraan, 3 

lopst. 58 roeden 
de erfgen. Peeter Colen (o), 
de erfgen. Jan Colen (z), den 
broekweg (w), de erfgen. 
Wouter Colen (n) 

Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 en 37v Transport  24-6-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Phlip Jacob transportant Lagemierde  
Willems, Adriaan Jacob idem Hoogemierde  
van Mierdt, Jan renonsant / broer !   
Peijs, Louwies e.v. * idem   
van Mierdt, Catharina * zuster !   
van Rotterdam, Hendrik notaris sHertogenbosch  
Mierdmans, Wouter e.v. # verkrijger   
Willems, Elisabet Jacob #  (deel) den Oijevaarsnest, 1 

lopst. 55 roeden (leen van 
Tuldel), Lagemierde, het 
Wellensende 

de erfgen. Hermen Peeters (o) 
, de erfgen. Jan Joost Meijs 
(z), den Hoogenweg (w), de 
erfgen. Peeter Colen (n) 

  (deel) den Pelsdries, 1 lopst. 
57 roeden (leen van den 

de erfgen. Herman Creemers 
(o, n), de erfgen. Jan Joost 
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Bogaart) Meijs (z), de erfgen. Peeter 
Colen (w) 

  (deel) den Voortbeemt of 
Eusel, 3 lopst. 39 roeden 

de erfgen. Peeter Colen (o), 
de Voort (z, w), de heijde (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v  Verkoop / transport  25-6-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Jan Peeter verkoper Hulsel  
Sweerts, Hendrik Peeter idem   
Sweerts, Jenneke Peeter verkoopster   
Peeters, Peeter Hendrik * koper   
Luijcas, Elisabet Corstiaan e.v. *  de Willekensschot acker, 3 ½ 

lopst., Hulsel 
de erfgen. Paridaan Wouters 
(o), de kopers (z), de erfgen. 
Peeter Dirks (w), Daniel 
Nijssen (n) 

  het Looijke, ca. 1 lopst. de heer Hartongh (o), Daniel 
Nijssen (z, w), Jen Steevens 
(n) 

Peeters, Joost Jacob schepen   
Luijcas, Corstiaan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v en 38 Verkoop / transport  25-7-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herk, Engel wed.v. Jan Leenderts + verkoopster Reusel  
van Herk, Maria Jan * idem   
Das, Andries e.v. *    
van Herk, Willem Jan verkoper   
Verhagen, Jan e.v. # koper   
van Herk, Jenneke Jan #  huijsinge en aangelag, ca. 2 

lopst. aan ’t Lindeijnde, 
Hulsel 

de erfgen. Jacob Jansen (o, 
w), de straat (z), Jan Nijssen 
(n) 

  den Grooten Nertingh, 2 
lopst. 

den ackerweg (o), slands 
hoeve (z), Dirk Peeters (n, w) 

  den Agterste Nertingh, 1 
lopst. 

den ackerweg (o), slands 
hoeve (z, n), Peeter Dirks (w) 

  den Hogendries, 2 lopst. de Peperstraat (o), de erfgen. 
Jacob Jansen (z), de erfgen. 
Hendrik Staps (w, n) 

  de Santvoort, ca. 1 lopst. de erfgen. Peeter Sweerts (o), 
de gemeijnte (z, w), Claas 
Dirks (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 t/m 39 Extract uit de Resolutien der Staten 

Generaal der Vereenigde Neederlanden 
betr. eigendom vijvers 14-7-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Borssele van der Hoge raadt en 
rentmr.generaal der * 

  

Domeijnen van Brabandt *    
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de Regenten van Hoogemierde, 
Lagemierde en Hulsel 

   

den Abt van Everbode  vijvers aan het Twisselt, 
Hoogemierde 

 

van Lijnden, A. ondertekenaar   
Fagel, F. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39  Transport en overeenkomst met briefje: de meetinge en figuratif 

vande vijvers aande Twisselt hadde 
die van d’abdije Everbode den 23 
meert 1678 laten doen, sonder dat 
ijmande der ingeseetenen van 
Hogemierde sulks bekendt was 
geweest 

14-8-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Santvoort, mr. Johan Cornelis oud schepen / 
stadhouder v. # / 
transportant 

  

van Borssele vander Hoge, jonker Philip 
Jakob # 

Raad en renmr. 
generaal van * 

  

de Domeijnen van Brabandt *    
de Abdije van Everbode verkrijgster vijver aan het Twisselt, 1 

boender, 1 zille, 72 roeden, 
Hoogemierde 

 

  vijver aan het Twisselt, 3 
boenders, 1 zille, 82 ½ roeden 

 

van Amersfoort, Godefridus gesworen landmeter   
vander Waarde, Melchior provisor   
Schuurmans, Dilis president   
Verbruggen, Goijaart schepen   
Bierens, Dilis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 39v en 40 Schuldbekentenis / gelofte / vestiging 

van rente (copie) 
met kwitantie 22-6-1774 24-11-1684 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Jan Joost * debiteur / gelover   
……., Catholijn e.v. *  huijs, schuur en aangelag, ca. 

2 lopst. 
de erfgen. v.d. heer van 
Brakel (o), de erfgen. Philips 
Jacobs (z, w), Wouter Joost 
Meijs (n) 

  de Kruijsacker, 6 lopst. Wouter Joost Meijs (o), de 
gemeijnte (z, w), de erfgen. 
de heer van Brakel (n) 

de Jongh, Nicolaas Peters # geldschieter / crediteur   
Melssers, Maria e.v. #    
Hermans, Herman schepen Lagemierde  
Hermans, Adriaen idem   
Lemmens, Maria creditr./ ontv. 1774   
Janssens, Jacobus crediteur / ontv. 1774   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v  Handlichting / renonsatie / afstand  14-9-1730 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swanen, Elisabet * wed.v. Jan Luijten +  renonsante   
Claassen, Hendrik e.v. *    
Luijten, Adriaan zoon / renonsant   
Swanen, Cobis i.n.v. toesiender / idem   
Luijten, Clasina dochter (onm.)   
het Comptoir der Geestelijke goederen verkrijger den Hasselt, Lagemierde aan 

’t Vloeijende  
 

Lijcklama à Nijeholt, T. rentmr.   
de Administrateurs der Kerkelijke 
Revenuen, Lagemierde 

mede verkrijgers   

van Gorp, Dirk curator /verkoper 1681   
Claassen, Cornelis idem    
Dijkmans, Peeter oud schepen / idem   
van Gorop, Adriaan Goijerts + erflater 1681   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
Swanen, Adriaan + vader v. */ koper 1681   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v en 40 Verkoop / transport  21-9-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swanen, Cobis gesw. bedesetter / 
gemachtigde/ verkoper 

  

Delvaille, mr. Guillelmus notaris Brussel  
van Lieffendaal, Peeter getuige   
van Lutsem, …. idem   
Colen, Joost constituant   
Colen, Nicolaas idem   
Colen, Hendrik idem   
Colen, Peeter + vader / erflater   
Goutsmits, Ida + moeder / erflaatster   
Colen, Marie zuster / koopster Lagemierde, (3delen) 

nalatenschap 
 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40 en 40v Verkoop / transport  21-9-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoof, Peeter e.v. * verkoper   
Colen, Helena *    
Colen, Catholijn wed.v. Mathijs van 
Dun + 

verkoopster   

Coolen, Maria idem / gemachtigde   
Delvaille, Guillelmus notaris   
Colen, Joost constituant   
Colen, Nicolaas idem   
Colen, Hendrik idem   
Colen, Peeter + vader / erflater   
Goutsmits, Ida + moeder / erflaatster   
Rademakers, Catholijn wed.v. Adriaan 
Verhagen + 

koopster (mede 
eigenares) 

kamer, schop, ½ schuur en 
grond, Lagemierde aan ‘t 

de gem. straat (o), Wouter 
Mierdmans (z), de koopster 
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Wellensendt (w), de erfgen. Hermen 
Peeters (n) 

  ½ de Els Abram Dekkers (o), de 
koopster (z), de straat (w), 
Wouter Mierdmans (n) 

  ½ beemt agter den Buijteman de erfgen. Adr. Jan Joosten 
(o), de erfgen. Jan Peeter 
Jacobs (z), de erfgen. Hermen 
Creemers (w), de koopster (n) 

Raaijmakers, Adriaan crediteur   
Verhagen, Adriaan + vroeger tegenpartij in 

geschil 
(rechtzaak sGravenhage)  

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 t/m 42 Extract uit de Resolutien v.d. Raaden 

van Staaten der Ver. Neederlanden / 
Transport van verkochte goederen 

 21-12-1730 
27-1-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lijcklama à Nijeholt, ….. rentmr. sHertogenbosch  
Jacobs, Marcelis debiteur / wanbetaler Lagemierde  
van Dooren, Tanneke Aalberts debitrice / wanbet.   
……., wed.v. Steeven Quinten idem / idem Hulsel  
vaner Spek (Speek), Anthonie debiteur / wanbetaler Hoogemierde  
Wouters, Marcelis idem / idem   
vande Sande, Wouter idem / idem   
van Buijten, J. ondertekenaar   
ten Hove, N. idem   
van Bossij, Nicolaas deurwaarder / 

transportant 
  

Jacobs, Marcelis * daarvoor eigenaar   
van Doren, Tanneke Aalbert (e.v. *)    
Lemmens, Goijert verkrijger huijs, hof en aangelag, 1 

lopst. 32 roeden, Lagemierde 
aan het Mispelendt 

de gemeijnte (o, z), Jan vande 
Sande / Wouter Verhees (w), 
de erfgen.Harman Harmans 
(n) 

  Landt in de Cnol, 2 lopst. 18 
roeden 

de erfgen. Jan Anthonie 
Martens van Loon (o), de 
erfgen. Adriaan Panenborgs 
(z, w), de gemeijnte (n) 

  den Aartsacker, 2 lopst. 33 
roeden 

den Groenen weg (o), 
Anneke Lemmens (z), de 
Heijlare straat (w), vrouw (n) 

  het Voorste heijvelt, 2 lopst. 
10 roeden 

de Heijlare straat (o), de 
erfgen. Jan vander Voort (z), 
de erfgen. Adriaan 
Panenborgs (w), de erfgen. 
Cornelis van Doren (n) 

  het Bovenste landt in’t 
heijvelt, 1 lopst. 

de erfgen. Adriaan 
Panenborgs (o), Adriaan de 
Wijs (z), de erfgen. Jan 
Plompen (w), Jenneke 
Verhagen (n) 

  Landt in Heijn Dielen steede, 
48 roeden 

de wed. Jan Joris (o, n), de 
erfgen. Adriaan Panenborgs 
(z), vrouw (w) 

  parc. in de Heijlaren beemt, 1 
lopst. 20 roeden 

Peeter Jacob Jansen (o), 
vrouw (z), Gerrit van Eijk 
(w), de erfgen. Willem 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 85 
door E.A.M.Verspaandonk 

 33

Voorts (n) 
  het Heijvelt aan ’t Broek, 1 

lopst. 15 roeden 
 

  landt en groes in de Knol, 2 
lopst. 52 ½ roeden 

de wed. Jan Joris (o), de 
erfgen. Adriaan Panenborgs 
(z), de erfgen. Anthonie 
Martens van Loon (w), de 
gemeijnte (n) 

  het Aartsackerke, 1 lopst. 55 
roeden 

de Groene weg (o), de 
eigenaar (z), de Heijlare 
straat (w), vrouw van 
Anthonie Nijssen (n) 

  het Aartsackerke van Hendrik 
Huijbregts 

Peeter Adriaans (o), de 
eigenaars (z), Anthonie 
Nijssen (w), de erfgen. Jan 
Plompen (n) 

  den Grooten dries, 50 roeden  
  het Beemdeke in de Heijlare, 

2 lopst. 10 roeden 
Peeter Jacob Jansen (o), 
Willem van Beers (z), Gerrit 
van Eijk (w), man (n) 

  Maaijke Phlipse heijvelt, 1 
lopst. 

 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42 en 42v Transport na verkoop  27-1-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder / 
transportant 

  

van Speek, Anthonie daarvoor eigenaar   
vanden Borne, Lambregt verkrijger stal, (deel) groes en land, 

Hoogemierde 
Jan Sijmons (o), de 
Arendonkse straat (w) 

  den Schatsacker, 1 lopst. 2 
roeden 

Jan Wouter Lemmens (o), de 
erfgen. Hendrik Beeken (z), 
de ackerstraat (w), de erfgen. 
Jan Wittens (n) 

  ½ den Ackerdries naast den 
Poelshof, 1½ lopst. 

Everbode (o), de Lindestraat 
(z), Anthonie van Heijst (w), 
Steeven Martens (n) 

  het Nieuwvelt de erfgen. Adriaan Jacobs 
van Bladel (o), de gem. heij 

  cavel in den Heijbogt  
  het Gerut, 40 roeden de erfgen. Lambert Verhagen 

(o), de erfgen. Jan Maas (z), 
de erfgen. Hendrik Lemmens 
(w), Jan Martens (n) 

Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
 secretaris als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v en 43 Transport na verkoop  27-1-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van Bossij, Nicolaas deurwaarder / 
transportant 

  

vande Sande, Wouter daarvoor eigenaar   
vande Sande,  Marcelis Wouters daarvoor eigenaar   
van Spaandonk (Verspaandonk), Peeter 
Jan Dielis 

verkrijger keuken in de huijsinge in de 
Kerkstraat (z), stal daaraan 
(w), schop, Hoogemierde 

 

  ½ lopst. landt en groes aan ’t 
huijs, ½ lopst. daarnaast 

Jan vande Sande (o), de 
erfgen. Peter vanden Bergh 
(z), Goijert Leijten (w), het 
huis (n) 

  den Kesie acker, ca. 1 lopst. 
15 roeden 

Jan vande Sande (o, n), 
Cornelis Adriaans (z), Dielis 
Schuurmans c.s. (w) 

  Goij Wouters acker de wed. Jan Schoormans (o, 
w), Steeven Martens (z), de 
Lindestraat (n) 

  den Kerkacker, 1 lopst. 17 
roeden 

Peeter Jan Dielis 
Verspaandonk den ouden (o), 
Everbode (z), de erfgen. 
Peeter vanden Bergh (w), de 
erfgen. Jacob Goijerts (n) 

  landt en groes in de 
Smitsstraat 

de wed. Jan vande Sande (o), 
de Smitsstraat (z), de erfgen. 
Hendrik Beeken (w), Jan 
Wouter Lemmens (n) 

  Beemt aan de Langvoort de heij (o), de wed. Peeter 
Jacob Jansen (z), de Aa (w), 
de Langvoort (n) 

van de Sande, Jan Wouters daarvoor eigenaar   
  ½ schuur  de Heerbaan (z) 
  ½ lopst. landt in de steede Cornelis Mierdmans (o), de 

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

  (deel) schop aan de 
binnenzijde van het huijs v. 
de wed. Jan Schoormans (n) 

de wed 

  den Kesieacker, 2 ½ lopst. eigen goed. (o, n), Cornelis 
Adriaans (z), Marcelis vande 
Sande (w) 

  den Joris acker aan ’t eind 
van de Kesieacker 

de erfgen. Peeter vanden 
Bergh (o), den Kesieacker (z) 
, Goijert Verbruggen (w), 
kind.v. Pieternel Jan Willems 
vanden Bergh (n) 

  den Thijsdries, 1 lopst. 58 
roeden met 1 lopst. 15 roeden 
land daaraan in het 
Coldersrode 

Jan Martens (o), Steeven 
Martens (z), de Lindestraat 
(w), kind v. Pieternel Jan 
Willems vanden Bergh (n) 

  Beemt in ’t Leijbroek, 40 
roeden 

de Aa (o), de erfgen. Peeter 
vanden Bergh (z), de 
Hoolstraat (w), de wed. Jan 
Schoormans (n) 

  Hannen Grieten dries de verbrande steede bij de 
Twisselt (o), de wed. Jan 
vande Sande (z), Cornelis 
Adriaans (w), eigen goed (n) 

  parc. heijvelt aan ‘t 
Meulenbroek 

 

  ½ huijs, schuur acker en 
weijlandt, samen 9 lopst. 19 
roeden 
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van Gent, Adriaan Wouters e.v.  * eerder transportant 
1713 

Bokhoven  

vande Sande, Jenneke Cornelis *    
Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v  Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  13-3-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Helena * debitrice / geloveres   
van Hoof, Peeter e.v. * debiteur / gelover steede, huijsinge en aangelag, 

landerijen, Hoogemierde in 
de Hoogstraat 

 

Coolen, Catlijn wed.v. Matthijs van Dun debitrice / geloveres   
Colen, Maria idem / idem steede, huijsinge en aangelag, 

landerijen aan het 
Welensende 

 

  ½ steede, huijsinge en 
aangelag, landerijen een den 
Braakhoek 

 

  steede, huijsinge en aangelag, 
Hulsel aan ’t Voorteijndt  

 

Colen, Nicolaas broer / verk. voogd   
van Hanenburgh, Godert # secretaris / crediteur   
Stelt, Jacomina e.v. #    
Codde, ….. advocaat / crediteur   
van Son, …… idem / idem   
Hoijer, Pieter procureur / idem sGravenhage  
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v en 44 Schuldbekentenis / gelofte   13-3-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Matthijs debiteur / gelover Dun (Hilvarenbeek)  
Hartongh, Johan stadhouder / crediteur 

/ geldschieter 
Oisterwijk  

Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 43v en 44 Schuldbekentenis / lening  verwijzing naar obligatie 13-3-1731 26-9-1730 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stelt, Gijsbert tussenpersoon   
van Hanenburgh, Godert secretaris / 

geldschieter 
  

Colen, Marie debitrice sGravenhage  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 43v en 44 Kwitantie betr. volgende betaling (27-3-1731 ) 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 85 
door E.A.M.Verspaandonk 

 36

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Buschman, Wilh. Engelb. (t.b.v. den 
Arme ) 

predikant / ontvanger / 
opperprovisor 

Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 Kwitantie (aflossing) (2x)  27-3-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kanter, juffr. Hendrina geestelijke dogter 
(kloosterling) /creditr. 

Essen (Antwerpen)  

Kievits, Willem verk. voogd Alphen  
de Regenten / Corpus van Lagemierde debiteuren   
de Kanter, (onm.kind.) Hendrik geldschieters 1674   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
van Helmont, Jan armmr. / ontvanger   
Kemps, Hendrik Anthonie geldschieter 1676   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v Kwitantie (aflossing)   22-3-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mertens, Maria * ontvangster   
Mertens, Steeven  vader van * / lasthebb.   
vanden Bergh, Goijert gemachtigde Hoogemierde  
Leijten, Gerrit Jan constituant   
van Deuren, N. notaris Turnhout  
den Regenten van Hoogemierde debiteuren /rentgelders   
vanden Bergh, Wouter Gerrits crediteur / renth. 1667   
vanden Bergh, Jan + daarna crediteur   
Schuurmans, Dielis president   
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 Gelofte  11-4-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Hendrik Servaas Wouters debiteur / gelover   
Lijcklama à Nijeholt, Tinco rentmr. der Geestelijke 

goederen / crediteur 
  

Wouters, Faas + vader / eerder debiteur 
/ condivident 1687 

  

Wouters, Maaijke + # tante / eerder debitrice   
Boekholt, ….. eerder rentmr.   
Krijnen, Jacob e.v. * condivident 1687   
vande Sande, Helena * dochter van #   
Crolle, Geertruij wed.v. Adriaan 
Matthijse + 

mede debitrice   

Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 en 45v Transport en gelofte  11-4-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Hendrik Servaas Wouters transportant Hoogemierde  
Crolle, Geertruij wed.v. Adriaan 
Matthijsse 

verkrijgster / geloveres ½ hof den Arme van Hoogemierde 
(o), de gemeente (z), de 
verkrijgster (w, n) 

  den Dries en het land 
daaraan, ca. 6 lopst. 

Cornelis Adriaans (o), de 
verkrijgster (z), de straat (w), 
den Arme (n) 

  Agterste part in de Rijt, ca. 1 
lopst. 

Peeter Jan Hermans (o, z),de 
verkrijgster (w), Lambregt 
van den Borne (n) 

Lijcklama à Nijeholt, ….. rentmr. der Geestelijke 
goederen / rentheffer 

  

den Arme van Hoogemierde rentheffer   
Wouters, Faas + vader / eerder 

rentgelder 
  

Wouters, Maaijke + * tante / eerder 
rentgeldster 

  

vande Sande, Helena #  
wed.v. N.Cheffers 

dochter van *   

de Mooij, Arnoldus zoon van #   
Slingelant,…… rentmr.   
  huijsinge en schop, land en 

groest in de Smitsstraat  
 

  ½ lopst. agter de Kaijl  
Schuurmans, Dielis schepen   
Verbruggen, Goijert idem   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
bij 45v Notitie verwijzing naar machtigingen  

18-1-1634 en 1-8-1715 
ca. 11-4-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambonet, Helena * wed.v. Hendrik 
Cheffers en wed.v. # 

   

vande Sande, Maria moeder van *   
Lambonet, Peeter #  sHertogenbosch  
Franssen, Jan W.  ’t Haagje (Princenhage ?)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
bij 45v Kwitantie  ca. 1713 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Hendrik debiteur   
de Moij, Arnoldus    
de Ladale, E. ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 en 46v Verkoop / transport  28-4-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Peeters, Joost Jacob schepen / verkoper Hulsel  
vander Heijde, Peeter idem / idem   
Seelen (Ceelen), Elisabet Jan Dirk + * erflaatster   
Derks (Dirks), Nicolaas + e.v. *    
Peeters, Jan Hendrik koper huijsinge en aangelag, ca. 1 

lopst., Hulsel 
deze goederen (o, z), de 
gemeente (w), Frans Willems 
(n) 

  den Neerenacker, 3 lopst. 47 
roeden 

Peeter Frans Hulsmans (o), 
den ackerweg (z), Adriaan 
Kooijmans (w), de wed. 
Peeter Dirks (n) 

  den Grooten acker, 3 lopst. den ackerweg (o, w), den 
H.geestacker (z), de kind. Jan 
Goutsmits (n) 

  het Heesterbosch, 1 lopst. 39 
roeden 

Adriaan Kooijmans (o), de 
ackerstraat (z, w), Peeter 
Hendrik Peeters (n) 

  den Smeelacker, 2 lopst. de gemeente (o), Peeter 
Hulsmans (z), de heer 
Hartongh (w), Jan Nijssen (n) 

  dries het Heesterbosch, 1 
lopst. 7 roeden 

de erfgen. Peeter Dirks (o), 
de gemeente (z), de 
ackerstraat (w, n) 

  ½ het Vonderbroek, 1 lopst. de Aa (o), Adriaan 
Kooijmans (z), de gemeente 
(w), de kind. Peeter Colen (n) 

  den Santvoort beemt, 1 lopst. 
21 roeden 

Jan Peeter Sweerts (o), de Aa 
(z), de gemeente (w), Peeter 
Hulsmans (n) 

  den Commenshof, 2 ½ lopst. de gem. straat (o, z), Frans 
Willems (w, n) 

  de Raakschot, 3 lopst. de gemeente (o, z, n), de 
erfgen. Embregt Dijkmans 
(w) 

  een Nieuwvelt, 3 lopst. slands hoeve (o), Cobis Maas 
(z), de heijde (w), de erfgen. 
Peeter Dirks (n) 

  den Commenshof, 1½ lopst. 
en het Geleeg, 1 lopst. aan 
den eersten Commenshof 
gelegen 

 

  den Sluijsbogt van Claas 
Dirks +, het geheel 2 lopst. 

den ackerweg (o, z), Marinus 
Sweens (w), de heer 
Hartongh (n) 

Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v en 47 Kwitantie / aflossing  28-4-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Steevens, Jan Jansen i.n.v. momboir / ontvanger Hoogemierde  
Goutsmits, (onm.kind.) Jan + crediteuren   
de Regenten van Hulsel debiteuren   
Poulus, (de kind.) Peeter eerst rentheffers   
Peeters, Joost Jacob schepen Hulsel  
vander Heijden, Peeter idem   
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 Kwitantie / aflossing  28-4-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Naijkens, Peeter gemachtigde / 
ontvanger 

Hilvarenbeek  

Lemmius, mej. Margreta constituante   
van der Burgh, Adriaan notaris Tilburg  
de Regenten van Hulsel debiteuren /rentgelders   
van den Heuvel, Maaijken renthefster 1649   
Peeters, Joost Jacob schepen Hulsel  
van der Heijden, Peeter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v Transport na verkoop  9-5-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambregt transportant   
van Bossij, Nicolaas deurwaarder / eerder 

verkoper 
  

Lijklama à Nijeholt, …. rentmr.   
Verspaandonk, Willem * verkrijger   
Verspaandonk, Willemijn e.v. * verkrijgster stal, groes en land, 

Hoogemierde 
Jan Sijmons (o), de 
Arendonkse straat (w) 

  kavel in den Heijbogt  
  ’t Gerut , 40 roeden de erfgen. Lambert Verhagen 

(o), de erfgen. Jan Maas (z), 
de erfgen. Hendrik Lemmens 
(w), Jan Martens (n) 

Schuurmans, Dielis president   
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v en 48 Verkoop / transport  9-5-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Jan Hendrik verkoper   
van Vessem, Thomas Peeters koper den Keijlacker, 1 lopst. 47 

roeden 
de straat (o), Anthonie 
Wagemakers (z), Wouter 
Lemmens (w), de voetpad (n) 

  hof en aangelag, 1 lopst. een weg (o, z, w), Peeter 
Bosmans (n) 

  huijsje en schop  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 Transport van obligatie  23-5-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
Tielens, Wilhelmus * transportant Bladel  
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Tielens, Reijnier  vader van *   
Cuijlen, Anna wed.v. # verkrijgster   
Aarts, Reijnier + # oud president Bladel  
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Gorop, Wouter Baltus geldschieter 1678   
Tielens, Hendrik + ^ broer v. *    
vande Graaf, Johan notaris Bladel  
Otten, Andries testamenteur van **   
Baijens, Joseph idem   
Otten, Cornelis + **    
……., wed.v ^  e.v. **    
……., Anthonet wed.v. Phlips van 
Rijthoven 

   

van Hanenburgh, G. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 en 48v Verkoop / transport  23-5-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Borne, Lambregt verkoper   
van Heijst, Anthonie Cornelis * koper   
Verspeek, Anneke Anthonie e.v. *  ½ ackerdries naast en 

Poelshof, 1½ lopst. 
Everbode (o), de Lindestraat 
(z), de koper (w), Steeven 
Martens (n) 

Schuurmans, Dielis president Hoogemierde  
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v Aflossing / Schuldbekentenis / gelofte  2-6-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan  schepen / ontvanger / 
gelover 

Lagemierde  

vande Sande, Jan  idem / idem / idem   
de Diaconije of Gereformeerde Arme 
van Hoogemierde, Lagemierde, Hulsel 

crediteur / rentheffer   

Buschmans, Wilh. Engelb. predikant /geldschieter   
Dijkmans, Embregt credit./ rentheff. 1703   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 Aflossing / Schuldbekentenis / gelofte  2-6-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis schepen / ontvanger / 
gelover 

Hoogemierde  

Verbruggen, Goijert idem / idem / idem   
Bierens, Dielis idem / idem / idem   
de Proviseurs / kerkmrs. van 
Hoogemierde 

crediteuren / 
rentheffers 

  

Buschman, Wilh. Engelb. predikant /geldschieter   
…….., wed.v. Jan Hermens geldschietster 1677   
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 en 49v Verkoop / transport van obligatie in marge: kwitantie 1773 19-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willegers, mej. Anna Maria verkoopster Maastricht  
Willegers, Abraham + vader   
van de Graaf, Johan assistent / notaris Bladel  
Lemmens, Goijert ^ koper Lagemierde  
Meijs, Jan Joost * debit. / gelover 1684   
……., Catholijn e.v. *    
de Jong, Nicolaas Peeters # credit./rentheffer 1684   
Melsers, Maria e.v. #    
Meijs, Elisabet    
Meijs, Peeter    
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis 
Janssen 

dochter van ^ / 
ontvangster 1773 

  

Luijten, (3 kind.) Jan Baptist aflossers 1773   
van Haasendonk, Cornelis schepen 1773   
Verhagen, Anthonij Bartel idem   
van Heusden, J. secretaris 1773   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49v t/m 51 Verkoop / transport met roerende goederen van 1e verk. 20-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Elisabet Jan begijn / verkoopster Turnhout  
van Loenen, Hendrik verk. voogd   
van de Poel, Peeter wedn.v. Willemijna 
Jan Sweerts i.n.v. 

verkoper / momboir / 
gemachtigde van * 

  

van de Poel, Joseph zoon   
Sweerts, Joseph * constituant   
Gielens, Jan i.n.v. toesiender / verkoper   
Sweerts, (onm.kind.) Jan    
van de Ven, Jan e.v. # verkoper   
van Aalst, Anna #    
Sweerts, Maria moeder van #   
Bergmans, Cornelis e.v. ^ verkoper   
Sweerts, Anna ^    
Sweerts, Jan Hendrik + grootvader / erflater Westerhoven / Bergeijk  
Dirks, Ansem Peeter ** koper   
Fabrij, Elisabet e.v. ** koopster huijsinge, schuur, schop en 

aangelag, ca. 3 lopst. 30 
roeden, Hulsel aan de plaats 
het Linde Endt 

de kind. Hendrik Staps (o, w), 
Joris Lemmens (z),de 
gemeente (n) 

  den Blocken acker, ca. 5 
lopst. 49 roeden 

de kind. Hendrik Staps (o), 
den Armen (z), Cornelis 
Vervugt (w), Norbertus 
Hulsmans (n) 

  den Kerken acker, ca. 1 lopst. de kind. Hendrik Staps (o, n), 
den ackerweg (z), Peeter van 
der Heijde (w) 

  den Langen acker, ca. 2 lopst. 
25 roeden 

de kind. Jan Goutsmits (o), de 
erfgen. Peeter Dirks (z), 
Adriaan Cooijmans (w), deze 
goederen (n) 
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  den Daalacker, ca. 3 lopst. 45 
roeden 

Joseph Jansen (o), Cornelis 
Sweerts (z), de gem. straat 
(w), den ackerweg (n) 

  de Steede, ca. 2 lopst. 41 
roeden, de Hegge v. Hendrik 
Rijssens daaraan, 52 roeden 

Frans Willems (o), Cornelis 
Sweerts (z), Peeter Hulsmans 
(w, n) 

  den Vroukens dries, ca. 4 
lopst. 37 roeden 

de gemeente (o), Jan Peeter 
Dirks (z), Frans Willems (w), 
de kind. Hendrik Staps (n) 

  den Hogemierdse beemt, ca. 
3 lopst. 15 roeden 

de Aa (o), Wouter Coppens 
(z), Anthonie Schots (w), de 
molenweg (n) 

  den Hermansbogt, ca. 7 lopst. 
45 roeden 

de gemeente (o), Peeter van 
der Heijden (z), Jan Leppens 
(w), Reijnier Willems (n) 

  het Looijkens heijvelt, ca. 45 
roeden 

Jan vande Sande (o), de wed. 
Peeter Jansen (z), slands 
hoeve (w), den molenweg (n) 

  het Bogerts heijvelt, ca. 1 
lopst. 

 

  den Langen acker, ca. 1 lopst. 
22 roeden 

Cornelis Weerts (Sweerts) (o) 
, den ackerweg (z), de kind. 
Corstiaan Nijssen + (w), den 
Armen (n) 

  den Ackerbogt, ca. 3 lopst. 4 
roeden 

den ackerweg (o, w), de kind. 
Peeter Dirks (z), Frans 
Willems (n) 

  de Aansteede van Kreijn 
Aarte, ca. 7 lopst. 6 roeden 

de kind. Hendrik Staps (o), 
Jan Peeter Sweerts (z, w), de 
gemeente (n) 

  den Vrijssen acker, ca. 1 
lopst. 21 roeden 

de kind. Hendrik Staps (o), 
den ackerweg (z), Reijnier 
Willems (w), deze goederen 
(n) 

  den Reutel, ca. 2 lopst. de kind. Jan Goutsmits (o, n), 
deze goederen (z) 

Lijcklama,….. rentmr. geest. goed.   
het Comptoir van de Domijnen rentheffer   
Peeters, Joost Jacob schepen   
van der Heijde, Peeter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 en 51v Extract uit de Resolutien van de Raden 

van Staate der Ver. Nederlanden 
betr. verkochte goederen 3-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lijclama a Nijeholt, ….. rentmr. sHertogenbosch  
Huijsmans, (kind./ erfgen.) Gijsbert 
Willem + alias Gijsbert de molder 

debiteuren / 
wanbetalers 

  

Claassen, Hendrik e.v. * debiteur / wanbetaler   
Swaanen, Elisabet * wed.v. Jan Luijten+    
Bartholomeus, Jan debiteur / wanbetaler   
Huijbregts, Hendrik vroeger debiteur   
……, Digna wed.v. Jan Joris (en kind.) debiteuren / wanbet.   
Beeken, Jacob Hendrik vroeger debiteur   
Beeken, Anthonie debiteur / wanbetaler   
Beeken, Cornelia wed.v. Jacobus 
Plompen + 

debitrice / wanbet.   

Brox, Bartholomeus Jan vroeger debiteur   
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vanden Broek, Bartel debiteur / wanbetaler   
vanden Broek, Engel debitrice / wanbet.   
van Sonsbeek, Willem ondertekenaar   
ten Hove, N. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51v  Machtiging  betr. transport  13-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder /gemacht.    
Lijcklama à Nijeholt, T. rentmr. / constituant   
Huijsmans, (kind.) Gijsbert Willem  eigenaars   
Claassen, Hendrik eigenaar   
Bartholomeus, Jan idem   
Huijbregts, Hendrik idem   
Beeken, Jacob Hendrik idem   
Broex, Bartholomeus Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 en 52v  Transport na verkoop  24-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder /gemacht. 
/ transportant  

  

Lijcklama à Nijeholt, Tinco rentmr. der geest. 
goederen / constituant 

  

Huijsmans, (kind./erfgen.) Gijsbert 
Willem alias Gijsbert de molder 

eigenaars   

Huijsmans, Willem eigenaar Hilvarenbeek  
Huijsmans, Pieter idem Baarle Hertog  
Huijsmans, Cornelis eigenares Goirle  
Huijsmans, Catlijn idem Lagemierde  
Janssens, Hermanus koper / verkrijger ½ huijs, hof en aangelag, ca. 

3 lopst. 28 roeden, 
Hoogemierde int Culensrode 
gent. op den Bergh 

de erfgen. Adriaan Segers (o), 
de straat (z, w), de heij (n) 

  perc. in den Beekacker, ca. 15 
lopst. 50 roeden 

Cobis van Leent (o), de 
erfgen. Adriaan Zegers (z, 
w), de heijde (n) 

  perc. in den Beemt over de 
Aa, ca. 4 lopst. 30 roeden 

den Hoge weg (o), Goijert 
Lemmens (z), de Aa (w), 
Godert van Hanenburgh (n) 

  perc. in het Koeijeusel, ca. 3 
lopst. 40 roeden 

de straat (o), Dielis 
Schuurmans (z), de erfgen. 
Adriaan Zegers (w), Peeter 
van Leent (n) 

  perc. in het Eusel in de 
Cruijsvelden, ca. 2 lopst. 10 
roeden 

de heijde (o, n), de Heerbaan 
(w), de erfgen. Adriaan 
Zegers (z) 

  perc. Heijvelt aan den 
molendijk, ca. 2 lopst. 

de gem. weg (o, z), de wed. 
Jan Schoormans (w), de 
erfgen. Wouter Joris 
Lemmens (n) 

  perc. in het Dooijbroek, ca. 1 
lopst. 

de Aa (o), de Abdij van 
Everbode (z), de heijde (w), 
Bartel Verhagen (n) 

  Nieuw ackerlant, ca. 2 lopst. de erfgen. Hendrik 
Verbaandert (o), de erfgen. 
Jan Hermens (z), de voors. 
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goederen (n) 
Schuurmans, Dielis president   
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v t/m 53v  Transport na verkoop  24-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder /gemacht. 
/ transportant  

  

Lijcklama à Nijeholt, Tinco rentmr. der geest. 
goederen / constituant 

  

Huijsmans, (kind./erfgen.) Gijsbert 
Willem alias Gijsbert de molder 

eigenaars   

Huijsmans, Willem eigenaar Hilvarenbeek  
Huijsmans, Peeter idem Baarle Hertog  
Huijsmans, Cornelis eigenares Goirle  
Huijsmans, Catlijn idem Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs koper / verkrijger huijsinge, hof en aangelag, 7 

lopst. 2 roeden, Lagemierde 
deze goederen (o), den Arme 
(z), de gem. straat  (w), het 
straatje (n) 

  Land voor aan den hof, ca. 1 
lopst. 15 roeden 

deze goederen (o, n), de kind. 
Jan Plompen + (z), den 
ackerweg (w) 

  het Middelste landt, 3 lopst. 6 
roeden 

Gerard van Eijk (o), deze 
goederen (z, n), de kind. Jan 
Aalbert Otten (w) 

  het Agterste land, ca. 2 lopst. 
25 roeden 

Wouter Coppens (o), de 
erfgen. Miggiel 
Bartholomeus (z), deze 
goederen (w), Gerard van 
Eijk (n) 

  Land in den Gagelbogt, ca. 1 
lopst. 

Gerard van Eijk (o), deze 
goederen (z, w), het straatje 
(n) 

  het Heijvelt aan den molen, 
ca. 3 lopst. 45 roeden 

den Armens heijvelt (o), de 
gem. heijde (z, w), de wed. 
Peeter Janssens (n) 

  den halve Hoekse beemt, ca. 
1 lopst. 10 roeden 

de heijvelden (o), de erfgen. 
Hendrik Colen (z), het 
straatje (w), Jacobus Swaanen 
(n) 

  het Quaat Eusel van Dirk 
Hermans +, ca. 3 lopst. 4 
roeden 

Gerrit van Eijk (o), de heer 
van Wamel (z), Wouter 
Coppens (w), de erfgen. Jan 
Plompen (n) 

  het Hoex heijvelt, ca. 4 lopst. 
15 roeden 

de kind. Jan Aalbert Otte + 
(o), de erfgen. Miggiel 
Bartholomeus (z), Hendrik 
Vinken (w), Jacobus 
Swaanen (n) 

Schuurmans, Dielis president   
Lemmens, Jan schepen   
van de Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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53v en 54  Transport na verkoop  24-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder /gemacht. 
/ transportant  

  

Lijcklama à Nijeholt, Tinco rentmr. der geest. 
goederen / constituant 

  

Claasse, Hendrik e.v. * eigenaar   
Zwaanen, Elisabet * wed.v. Jan Luijten    
Lemmens, Jan koper / verkrijger den Hasselt, ca. 2 lopst. 11 

roeden, Lagemierde aan ’t 
Vloeijent  

het Hasseltstraatje (o), 
Hendrik Vinken (z), Jacobus 
Swaanen (w), de gem. 
voetpad (n) 

Verbruggen, Goijert schepen   
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v en 55 Transport na verkoop  24-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder /gemacht. 
/ transportant  

  

Lijcklama à Nijeholt, Tinco rentmr. der geest. 
goederen / constituant 

  

Bartholomeus, Jan vroeger eigenaar   
van Helmont, Jan Hendericx (alias Jan 
Kaijen) 

gebruiker   

Lemmens, Jan koper / verkrijger perc. land, ca. 2 lopst. 14 
roeden, Lagemierde 

de Hasselstraat (o), de gem. 
voetpad (z), Jacobus Swaanen 
(w), de erfgen. Jan Plompen 
(n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55 t/m 56 Transport na verkoop  24-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder /gemacht. 
/ transportant  

  

Lijcklama à Nijeholt, Tinco rentmr. der geest. 
goederen / constituant 

  

Huijbregts, Hendrik    
……, Dingna wed.v. Jan Joris (en kind.) eigenaars   
Lemmens, Goijert koper / verkrijger huijsinge en hof, ca. 1 lopst. 

31 roeden, Lagemierde 
de erfgen. Adriaan Panenborg 
(o), deze goederen (z), 
Goijert Lemmens (w), de 
gemeente (n) 

  Land in Heijn Dielen steede, 
ca. 2 lopst. 4 roeden 

deze goederen (o, n), Adriaan 
Panenborgs (z), Goijert 
Lemmens (w) 

  Land in de aansteede, 1 lopst. 
1 roede 

Wouter Verheez (o), deze 
goederen (z, w), de erfgen. 
Adriaan Panenborg (n) 

  Land agter de aansteede, ca. 2 
lopst. 8 roeden 

den ackerweg (o), Willem 
van Beers (z), Adriaan 
Panenborgs (w), deze 
goederen (n) 
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  het drieske agter de aansteede 
, ca. 33 roeden 

de erfgen. Adriaan 
Panenborgs (o), Willem van 
Beers (z), de erfgen. Jan 
Plompen (w, n) 

  Land in Lis Mattijssen 
heijvelt, 1 lopst. met ’t 
heijvelt van Lis Thijssen, 1 
lopst. 35 roeden en ’t heijvelt 
in de Heijlaren, 4 lopst. 10 
roeden 

de Heijlare straat (o), Wouter 
Verheez (z), Willem van 
Beers (w), Jan Lemmens (n) 

  de spie over de Aa, 3 lopst. 8 
roeden 

de Aa (o), Abraham Dekkers 
(z), de wed. Adriaan 
Verhagen (w), Maria Peeter 
Colen c.s. (n) 

  de spie voor de Aa, 2 lopst. 
25 roeden 

deze goederen (o), Abraham 
Dekkers (z), de Aa (w), 
Bartel Riebergs (n) 

  het heijvelt of Horst daaraan 
(leen van Tuldel) 

….. (o), Abraham Dekkers 
(z), deze goederen (w), Bartel 
Riebergs (n) 

van Hanenburgh, G. secretaris / leenman   
  acker van Jan Huijbregts aan 

den Hogewegh, 2 lopst. 39 
roeden 

den Hogeweg (o), Goijert 
Lemmens (z), den Broekweg 
(w), de erfgen. Hermen 
Cremers (n) 

Lemmens, Jan schepen   
van de Sande, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56 t/m 57v Transport na verkoop  24-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder /gemacht. 
/ transportant  

  

Lijcklama à Nijeholt, Tinco rentmr. der geest. 
goederen / constituant 

  

Beeken, Jacob Hendrik eerst eigenaar   
Beeken, Anthonie eigenaar   
Beeken, Cornelia wed.v. Jacobus 
Plompen 

eigenares   

van den Borne, Lambregt koper / verkrijger huijsinge, hof en aangelag, 
ca. 3 lopst., Hoogemierde in 
de Smitstraat 

de erfgen. Claas Leijten (o, 
w), deze goederen (z), de 
straat (n) 

  Land in Heijn Teeuwen, 1 
lopst. 37 roeden 

deze goederen (o, w), de 
erfgen. Claas Leijten (z, n) 

  den Cleijs acker, 3 lopst. de erfgen. Claas Leijten (o), 
de erfgen. Willem 
Schoormans (z), de erfgen. 
Claas Schoormans (w), deze 
goederen (n) 

  Land in de aansteede, 1 lopst. 
14 roeden 

de erfgen. Claas Leijten (o, z, 
w), deze goederen (n) 

  Land in de Nieuwe erve, 3 
lopst. 

deze goederen (o, z), de 
heijde (w, n) 

  het Drieske in Heijn Teeuwe, 
1 lopst. 15 roeden 

deze goederen (o, w, n), de 
erfgen. Claas Leijten (z) 

  het Bugtken nevens Heijn 
Teuwen driesken, 1 lopst. 15 
roeden 

de erfgen. Claas Leijten (o, n) 
, deze goederen (z, w) 

  groes in de Nieuwe erve, 18 deze goederen (o, z, w, n) 
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roeden 
  de Colen steede, 2 lopst. 22 

roeden 
Dielis Bierens (o), de erfgen. 
Claas Leijten (z), de straat 
(w), Jan Wouter Lemmens 
c.s. (n) 

  het Nieuwveld, ca. 8 of 10 
lopst. 

deze goederen (o, n), de 
erfgen. Claas Leijten (z), de 
heijde (w) 

  de Welle, 1 lopst. 33 roeden  
Beeken, Jan Anthonie * eigenaar ( ½ )   
Cox, Wouter Anthonie  waarschijnlijk grootv. 

van * (moederskant) 
  

  (deel) huijsinge en aangelag, 
1 lopst. 40 roeden 

de Arendonkse straat (o), de 
erfgen. Huijbregt Huijbregts 
(z, w), de Hoogstraat (n) 

  (deel) Land in de Braak, 1 
lopst. 37 roeden 

de erfgen. Huijbregt 
Huijbregts (o), deze goederen 
(z), de erfgen. Jan Wittens (n) 

  (deel) Nieuw erf achter den 
Langen acker, 3 lopst. 5 
roeden 

de erfgen. Jan Wittens (o), de 
heijde (z, w), Marie Jan van 
de Sande wed.v. Peeter van 
Vessem (n) 

  perc. in ’t Bogtken, 1 lopst. 
20 roeden 

de Arendonkse straat (o), 
Willem van de Sande (z), den 
Grooten dries (w), de erfgen. 
Jan Wittens (n) 

  (deel) Land en groes in 
Teeuwe stede, 5 lopst. 30 
roeden 

Cornelia Wouter Strooijbants 
(o, z), de Arendonkse straat 
(w), de erfgen. Jan Wittens 
(n) 

  (deel) de Vijgkorf, 2 lopst. 3 
roeden 

Jacomijn Martens (o), de 
Hoogstraat (z), Adriaan Jacob 
Willems (w), de wed. Jacobus 
Plompen (n) 

  perc. in het Wasvelt, 53 
roeden 

de erfgen. Willem 
Schoormans (o, n), de 
Hoogstraat (z), Adriaan Jacob 
Willems (w) 

  perc. in het drieske in de 
Braak, 50 roeden 

de erfgen. Jan Wittens (o, w), 
Cornelis Adriaans (z), deze 
goederen (n) 

  perc. in het heijvelt in de 
Suetrijt of Gerut, 50 roeden 

de erfgen. Govert Jacobs (o), 
Maria Jan vande Sande wed. 
v. Peeter van Vessem (z), Jan 
Martens (w), kind v. Hermen 
Verbrugge + (n) 

  perc. heijvelt aan den Bosch 
acker, 30 roeden 

 

  perc. heijvelt bij Vijster, 2 
lopst. 20 roeden 

de erfgen. Evert Schoormans 
(o), de heijde (z, w), Jenneke 
Willem van den Bergh (n) 

  Eusel, 1 lopst. Peeter Jan Hermens (o), de 
erfgen. Jan Hendrik Leijten 
(z, w), de gem. heijde (n) 

  Eusel aan de Sammelinge, 35 
roeden 

de erfgen. Jan Willems van 
den Bergh (o), de erfgen. Jan 
Wittens (z), de heijde (w, n) 

Schuurmans, Dielis president   
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v en 58 Transport na verkoop  24-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder /gemacht. 
/ transportant  

  

Lijcklama à Nijeholt, Tinco rentmr. der geest. 
goederen / constituant 

  

Broex, Bartholomeus Jan eerst eigenaar   
van den Broek, Bartel eigenaar   
van den Broek, Engel eigenares   
Verspaandonk, Peeter Jan Dielis koper huijs, hof en aangelag, 44 

roeden, Hoogemierde ontr. de 
Twisselt 

Peeter Jan Dielis 
Verspaandonk (o, z, w), de 
Abdij van Everbode (n) 

  acker aan den Elderdijk, 2 
lopst. 6 roeden 

Peeter Jan Dielis 
Verspaandonk (o), Jan 
Martens (z), Everbode (w), de 
heijde (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 en 58v Transport van obligatie  26-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hellewigh, Hermanus i.n.v. momboir / transportant   
Simons, (onm.kind *) Adriaan    
van Deuren, Maria + moeder v. * en #   
Spoormans, B. schepen Arendonk  
Goris, Christiaan idem idem  
Crols, Paulus # transportant   
Crols, Jan Baptist + vader van #   
vanden Bergh, Herman Peeters verkrijger Lagemierde  
de Regeerders van Hoogemierde debiteuren /rentgelders   
van Deuren, Reijnier (en h.vr.) geldschieters 1685 Arendonk  
van Heurn, J.  sHertogenbosch  
Schuurmans, Dielis schepen   
Verbruggen, Goijert idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v Verkoop / transport  10-8-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Clement verkoper Hoogemierde  
Schoormans, Jan Laureijs * koper   
Seele, Margriet e.v. *  het Regenschot van Hendrik 

de Jongh, ca. 1 lopst. 14 
roeden 

Dielis Bierens (o), de heijde 
(z), Lambregt van den Borne 
(w), Anthonie Jan Schots (n) 

Schuurmans, Dielis president   
Verbruggen, Goijert schepen   
Bierens, Dielis idem   
 secretaris als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59 en 59v Verkoop / transport van obligatie  31-10-1731 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Maria Steeven * transportante Hoogemierde  
Colen, Joost Peeter e.v. * gemachtigde / transp.   
Martens, Hr. Joannes Baptista rooms priester / broer 

van * / constituant 
Beek bij Arle  
(Beek en Donk ?) 

 

Lemmens, Anneke Adriaan verkrijgster Lagemierde  
het Corpus /gemeente van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Hobma, H. secretaris 1688   
van den Andel, Petrus secretaris / 

geldschieter 1688 
Oirschot  

Martens, Steeven rentheffer 1718   
van Heurn, J.  sHertogenbosch  
Verbruggen, Goijert president   
vanden Bergh, Goijert schepen   
Mierdmans, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v  Transport na verkoop  1-1-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Jan Baptist transportant   
Maas, Theodorus idem   
Maas, Jan + vader   
Wittens, Jenneke Jan + moeder   
Wouters, Dirk i.n.v. momboir / transportant   
Maas, Arnoldus (onm.)    
van Spaandonk (Verspaandonk), Peeter 
Jan Dielis den oudste 

koper / verkrijger den Grooten beempt met het 
weijvelt daaraan, samen ca. 4 
lopst. 10 roeden, 
Hoogemierde 

de Aa (o), Dielis Schuurmans 
(z), de gem. straat (w), 
Jacobus Jansen (n) 

  de Broekstreep, ca. 50 roeden Peeter Jan Hermans (o), Jan 
Sijmons (z), de wed. Jan 
Schots (w), Jan Marten vande 
Sande (n) 

Lijcklama à Nijeholt, Tinco rentmr. v. het 
Geestelijk comptoir 

  

 schepenen etc.als voor   
Wittens, Jan ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60 en 60v Transport na verkoop (2x) met kwitantie 2-1-1732 1-1-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Jan Baptist transportant   
Maas, Theodorus idem   
Maas, Jan + vader   
Wittens, Jenneke Jan + moeder   
Wouters, Dirk i.n.v. momboir / transportant   
Maas, Arnoldus (onm.)    
Wittens, Jan koper / verkrijger de Aansteede, ca. 2 lopst. 19 

roeden, Lagemierde aan ’t 
Vloeijendt 

de voetpad (o), Jan van Dun 
(z), de erfgen. Jochem 
Verspaandonk (w), de gem. 
straat (n) 

den Arme van Lagemierde rentheffer   
de Domeijnen idem   
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Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Willems, Peeter Jan koper / verkrijger den Kerken acker, ca. 2 lopst. 

49 roeden, Lagemierde aan ’t 
Vloeijendt  

den voetpad (o), Jacobus 
Swanen (z), voetpad en 
ackerweg (w), de kind. Jan 
Joost Meijs + (n) 

  den Molendries daaraan, 2 ½ 
lopst. 3 roeden over de 
voetpad 

de Heerbaan of Vloeijendse 
dijk (o), de erfgen. Peeter 
Jacob Jansen (z), den voetpad 
of Kerken acker (w), de 
erfgen. Jan Luijtens (n) 

Lijcklama à Nijeholt, Tinco rentmr.   
Wittens, Jan ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60v en 61 Transport na verkoop  21-1-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervoort, Jan * transportant de Broexhi (Turnhout)  
Colen, Johanna e.v. * transportante   
van Boven, Dominico notaris Turnhout  
Colen, Waltherus broer / verkrijger 1/3 huijsinge, schuur, stal, 9 

lopst. land, 7 ½ lopst. groes, 
Lagemierde, ’t Wellensend 

 

  d’ Els  
Timmermans, Hendrik rentheffer   
Colen, Nicolaas gemachtigde   
Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61 en 61v Verkoop / transport  20-1-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Willem verkoper   
vander Voort, Peeter idem   
vander Voort, Jenneke * verkoopster   
vande Geevel, Servaas e.v. *    
vander Voort, Jan + vader Lagemierde  
Panenburghs, Jenneke + moeder   
Panenburgh, Hendrik # koper   
Colen, Maria Wouter Miggiel e.v. #  ¼ huijsinge, schuur en 

aangelag, het geheel 5 lopst. 
47 roeden, Lagemierde aan ’t 
Mispelendt (met het Voorste 
land en Huijsmansdries) 

Anthonie van Loon (o), 
Goijert Lemmens (z, w), de 
straat (n) 

  ¼ het Agterste land in de 
aansteede met het drieske 
daaraan, 3 lopst. 28 roeden 

Goijert Lemmens (o, n), een 
straatje (z), G. van 
Hanenburgh (w) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
den Arme van Hoogemierde rentheffer   
  ¼ land in de Knol, 2 ½ lopst. Goijert Lemmens (o), de 

erfgen. Jan Paridaans (z, w), 
de straat (n) 

  ¼ den Wittenbeempt, 2 lopst. 
25 roeden 

de erfgen. Jan Paridaans (o), 
Godert van Hanenburgh (z), 
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de Aa (w), vrouw v. Wouter 
Coppens (n) 

Ramakers, Adriaan crediteur / rentheffer   
  ¼ van 2 heijvelden, 2 lopst. de verkopers (o), Goijert 

Lemmens (w) 
  ¼ het Voorste weijvelt of 

Donk, 3 lopst. 1 roede 
Anthonie van Doren (o), de 
Aa (w) 

  ¼ heijvelt aan ’t Broek, 23 
roeden 

Goijert Lemmens (o), 
Hendrik Vinken (w) 

Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 Schuldbekentenis / belening  31-1-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Cornelis * debiteur / belener Turnhout  
Leijtens, Elisabet Jan e.v.*    
Maas, Jan + geldschieter 1715   
Maas, Jan Baptist nu crediteur / lener Turnhout  
Maas, Theodorus idem / idem   
Maas, Arnoldus idem / idem huijs, hof en aangelag met 

den Hoek, Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

 

  den Bagijnebogt, ca. 2 lopst. de straat (o, z), Peeter Jan 
Hermens (w), de erfgen. Jan 
Hermens (n) 

Verbruggen, Goijert president Hoogemierde  
Mierdmans, Cornelis schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v t/m 66 Verkoop / transport (8x) met kwitantie 24-8-1732 28-2-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Wouter executeur / verkoper   
Wittens, juffr. Anna + begijn / erflaatster Turnhout  
Corbe, Francisco notaris idem  
van Hanenburgh, Godert koper / verkrijger den halven Hongersen beemt 

met het Eersel daaraan over 
de Aa, 3 lopst. 50 roeden 

de Hulselse heijde (o), de 
wed. Peeter Jansen (z), 
Abraham van de Goor (w), de 
wed. Adriaan Jacobs (n) 

den Prelaat der Abdije Everbode rentheffer   
Verbruggen, Goijert president Hoogemierde  
van den Bergh, Goijert schepen   
Mierdmans, Cornelis idem   
van den Borne, Lambregt koper / verkrijger den Middelste Wouwer, ca. 3 

lopst. 15 roeden 
Abram van de Goor (o), de 
heijde (z, n), Lambregt van 
den Borne (w) 

vanden Bergh, Willem Jansen koper / verkrijger den Heijkants acker, ca. 56 
roeden 

de erfgen. Adriaan Jacobs (o), 
de heijde (z), Maria wed.v. 
Jacobus Luijten (w, n) 

van den Borne, Lambregt koper / verkrijger den Schatsacker, ca. 1 lopst. 
52 roeden 

Jan Wouter Lemmens (o), 
Lambregt van den Borne (z), 
de gem. straat (w), Dielis 
Schuurmans (n) 

  het Rijntjens, ca. 50 roeden de straat (o), Jan Wouter 
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Lemmens (z), de wed. Jan 
van de Sanden (w), Dielis 
Bierens (n) 

Lemmens, Goijert koper / verkrijger den Phlipsacker, ca. 2 lopst. 
43 roeden 

de wed. Adriaan Jacob 
Willems (o), Lambregt van 
den Borne (z), Maria wed.v. 
Jacobus Luijten (w), Willem 
van Spaandonk (n) 

van Hoof, Peeter koper / verkrijger den Middelste Vritsmeer, ca. 
3 lopst. 

de erfgen. Jacobus Wittens 
(o), de gem. heijde (z, w, n) 

van den Borne, Lambregt koper / verkrijger den Buijtenste Vritsmeer, ca. 
2 lopst. 

de erfgen. Jacobus Wittens 
(o), de heijde (z, w, n) 

  het Boske t’eijnde aan met de 
Paaijkloot, 1 lopst. 35 roeden 

de Lindestraat (o), de wed. 
Peeter Jansen (z), Jan van de 
Sande (w), Lambregt van den 
Borne (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 62v en 63 Kwitantie  20-9-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Miert, ….. i.n.v. betaler   
van de Graaf, Jan debiteur / koper hoeve den Schaapsdijk, 

Lagemierde 
 

Cremers, (erfgen.) H. verkopers /crediteuren   
Cremers, J.D. ontvanger sHertogenbosch  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 64v en 65 Verkoop / transport   30-11-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hanenburgh, G. * secretaris / verkoper   
Stelt, mej. Jacomina e.v. *    
van de Sande, Jan Martens # koper   
Schotsens, Anna Marie Anth. e.v. # koopster ½ den Hongersen beemt met 

het Eersel daaraan over de 
Aa, samen ca. 3 lopst. 50 
roeden 

de Hulselse heij (o), de wed. 
Peeter Jansen (z), Abram van 
de Goor (w), de wed. Adriaan 
Jacobs (n) 

den Prelaat van Everbode rentheffer   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 en 66v  Schuldbekentenis / gelofte  24-3-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijert president / gelover Hoogemierde  
van den Bergh, Goijert schepen / idem   
Mierdmans, Cornelis idem / idem   
de Tafel of gemeentens Armen crediteur / rentheffer   
vande Sande, Willem armmr. 1731   
Martens, (kind.) Steeven + crediteuren   
Jacobs, Marten geldschieter 1673   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66v en 67 Kwitantie / aflossing  24-3-1732 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 85 
door E.A.M.Verspaandonk 

 53

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coppens, Wouter armmr. / ontvanger   
de Regenten van Lagemierde debiteuren   
Kemps, Hendrik Anthonie geldschieter 1676   
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67 Kwitantie / aflossing  27-3-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijaart schepen / gemachtigde 
/ ontvanger 

  

Leijten, Gerrit Jan  zwager / constituant / 
crediteur 

Turnhout  

het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van den Bergh, Jan Wouter Gerrits crediteur / rent. 1667   
Verbruggen, Goijert president Hoogemierde  
Mierdmans, Cornelis schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v Schuldbekentenis / gelofte  24-3-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / gelover Lagemierde  
van de Sande, Jan idem / idem   
de Tafel of gemeentens Armen crediteur / rentheffer   
Coppens, Wouter armmr. 1731   
Buschman, ….. predikant   
Steevens, Anneke geldschietster  1705   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v en 68 Kwitantie / aflossing (2x)  31-3-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Naaijkens, Peeter i.n.v. gemacht. / ontvanger Hilvarenbeek  
Lemmius, Margreta creditr. / constituante   
vander Burgh, Adriaan notaris Tilburg  
de Regenten van Hulsel debiteuren   
vanden Heuvel, Maaijke creditr./ renth. 1649   
Lemmius, (erfgen.) Tielman + rentheffers   
Verheijden, Peeter schepen Hulsel  
Vervugt, Cornelis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
Derks (Dirks), Ansem Peeter i.n.v. gemacht./ ontvanger Hulsel  
Sweerts, mej. Elisabet Jan begijn / renthefster Turnhout  
Paridaans, Wouter credit./ rentheff. 1654   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68v en 69 Copie van notariële akte / Transport na 

verkoop 
 26-4-1732 

28-4-1732 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snijders, Petro notaris Turnhout  
Maas, Maria * verkoopster   
Wouters, Dirk e.v. *    
Snijders, Peeter Geeraard getuige   
Snijders, Egidius Jacobus idem   
Mierdmans, Cornelis gemachtigde / transp. Hoogemierde  
Verspaandonk, Peeter Jan Dielis den 
oudste # 

verkrijger   

Maas, Anna e.v. #  schuur en schop aan de 
huijsinge v.d. kopers 

 

  het Rijnkens, ca. 3 lopst. de erfgen. Hendrik Jacobs 
(o), de wed. Peeter Jacob 
Jansen (z), de straat (w), 
Cornelis Mierdmans (n) 

  ½ de Mortel (z), ca. 1 lopst. 
30 roeden 

de Abdij van Everbode (o), 
Jan van den Bergh (z), 
Lambert van den Borne (w), 
de kopers (n) 

  het Torfvelt, Reusel  
  de Sammelinge  
  den oude Bogt, ca. 1 lopst. 15 

roeden 
Peeter Jan Hermens (o), de 
kopers (z), de wed. Peeter 
Jacob Jansen (w), Hendrik 
van de Sande (n) 

Verbruggen, Goijert president   
vanden Bergh, Goijert schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69 en 69v Copie van notariële akte / transport na 

verkoop 
 30-4-1732 

10-5-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Deutecum, Pieter notaris Breda  
Maas, sr. Govert verkoper idem  
van Spaandonk (Verspaandonk), Peete 
Jan Dielisse 

koper / verkrijger Hoogemierde  

  den Sijmons dries, ca. 2 lopst. Jan van den Bergh (z), 
N.Cele (n), Betteke Joris (w) 

  zaailand den Kerken acker, 2 
lopst. 

de koper (o), Jan van den 
Bergh (w, z, n) 

  zaailand het Silverslagh, ca. 1 
lopst. 

de koper (o, w, z, n) 

Mierdmans, Cornelis schepen / gemachtigde 
/ transportant 

  

van Gastel, Jan getuige Breda  
Verhaegen, Geraert idem   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70  Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling in marge: kwitantie 1749 13-5-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Jan schepen / gelover huijsinge, schuur en 
aangelag, Lagemierde aan 
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den Braakhoek 
Kemps, (erfgen.) Jan + daarvoor eigenaars   
Dijkmans, Miggiel i.n.v. momb. / geldschieter   
Willems, (2 onm.kind.) Francis + crediteuren   
Lemmens, Jan schepen   
Meijs, Peeter Jan gesworen setter   
van Hanenburgh, G. secretaris   
van Herk, Adriaan i.n.v. momb. / betaler 1749   
Coolen, Walterus i.n.v. toesiender / idem   
Hermans, Peeter schepen 1749   
Schots, Cornelis mede getuige 1749   
Patronus, F. secretaris 1749   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v Verkoop / transport  13-5-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Jenneke Matthijs * verkoopster   
Dijkmans, Matthijs e.v. *    
Bierens, Dielis i.n.v. momboir   
Verbruggen, Maria Anna  (onm.) # koopster ½ den Steevens beemt met ½ 

den Horst en weijvelt daarin, 
samen 2 lopst. 42 ½ roeden, 
Hoogemierde 

de erfgen. Evert Schoormans 
(o), Hendrik van de Sande 
(z), de koopster (ander deel) 
(w), de heijde (n) 

Verbruggen, Hermen Matthijs + vader van #   
Bierens, Anneke moeder van #   
Verbruggen, Goijert president   
Mierdmans, Cornelis schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v en 71 Bekrachtiging van eigendom  18-5-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijert president Hoogemierde  
vanden Bergh, Goijert schepen   
Mierdmans, Cornelis idem   
Plompen, Jacob + eigenaar   
Plompen, Catholijn + eigenares ½ den Rusacker, 

Hoogemierde 
Jan Lemmens (o, z), Dielis 
Schuurmans (w), de andere 
helft (n) 

……., (erfgen.) Maaijke + wed.v. 
Adriaan Bierens + 

daarvoor ?eigenaars   

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71 en 71v Transport  vervallen / verlaten huis 18-5-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijde, Peeter schepen / transportant Hulsel  
Vervugt, Cornelis idem / idem   
Horsten, Cornelia Jan laatste eigenares   
Willems, Jan Mattheus verkrijger steede, huijsinge, 5 lopst., 

Hulsel aan den Heijkant ontr. 
de Schutsboom 

 

  acker en weijdries gent. den 
Bogt, 1 lopst. 28 roeden 
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  den Dries, 5 lopst. 30 roeden  
  het Ven, 3 lopst. 30 roeden  
  heijvelt den Lapper / Lepper  
  het Looijke, 1 lopst. 40 r.  
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v en 72 Transport   27-5-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jacobus Thomas transportant   
Lemmens, Maria Adriaan Joris wed.v. 
Jacobus Hendrik Luijten + 

verkrijgster kamer en kelder in haar 
huijsinge, part in ’t aangelag, 
25 roeden, Hoogemierde 

de straat (o), andere delen (z, 
w), Lambregt van den Borne 
(n) 

  1/3 den Langen acker, 50 
roeden 

ander deel (o), de gem. heijde 
(z), Lambregt van den Borne 
(w), Thomas van Vessem (n) 

  den Ongelijke hoek, 40 
roeden 

het selve (o), de gem. heijde 
(z), Lambregt van den Borne 
(n) 

  het Drieske aan den Langen 
acker, 25 roeden 

de wed. Adriaan Jacobs (o), 
de erfgen. Willem 
Schoormans (z), Jenneke Jan 
vande Sande (w) 

  part in den Vossenhof, 18 
roeden 

Jenneke vande Sande (o, w), 
de straat (z), Jan Lemmens 
(n) 

  part in ’t Rijntjens, 50 roeden Dielis Schuurmans (o), Peeter 
Jan Hermens (z), Peeter Jan 
Dielis (w), Cornelis 
Mierdmans (n) 

Verbruggen, Goijert president   
vanden Bergh, Goijert schepen   
Mierdmans, Cornelis idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72 en 72v  Verkoop / transport van erfdeel met conditie 3-6-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijerts, Adriaan Jacob verkoper   
Schoormans, Elisabet Laureijs wed.v. 
Goovaart Jacobs 

schoonzuster / 
koopster 

½ huijsinge en aangelag op ’t 
Hooge, Hoogemierde 

 

  ½ den Bosacker  
  ½ den Kerkacker  
  ½ Meijntjens steede  
  ½ den Welle  
  ½ den Beemt aan den 

molendijk met het Eersel 
daaraan 

 

  ½ het Merrievelt  
  ½ den Bogt  
  ½ den halven Veltacker  
  ½ acker in den Bogt met het 

drieske daaraan 
 

  ½ drieske in de Veltackers  
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  ½ den halve beemt op 
Hongeren met den Horst 
daaraan 

 

  ½ het Driehoekske  
  ½ het Reegenschot  
Verbruggen, Goijert president   
Mierdmans, Cornelis schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v t/m 74v Verkoop / transport van erfdeel en 

afrekening 
 9-6-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Poppel, Hermanus * verkoper   
Harmans (Hermans), Jennemijn + moeder van *   
van Acchelen (Achel), Waltherus # verkoper   
van Acchelen, Maria Anna # verkoopster Oirschot  
Harmans, Clara + moeder van #   
Harmans (Hermans), Maria Anna ** 
wed.v. Peeter Jacob Jansen 

tante / koopster 2/3 groote huijsinge, 
brouwerij, schuren, hof en 
aansteede, 5 lopst. 11 roeden, 
Lagemierde, (leen van 
Grobbendonk) 

den Cingel of plaats (o), den 
ackerweg (z), Godert van 
Hanenburgh (w), de gem. 
straat  (n) 

  den Steenacker, 3 lopst. 32 
roeden (leen van den 
Bogaart) 

de gem. straat (o), de erfgen. 
Willem Mattheeuse (z), den 
Broekkant (w), Godert van 
Hanenburgh (n) 

  den St. Jans of Goutsmits 
acker, 1 lopst. 28 roeden 
(leen van Tuldel) 

Godert van Hanenburgh (o), 
Goijert Lemmens (z), de 
erfgen. heer van Wamel (w), 
de erfgen. Willem 
Mattheeusse ( n) 

  den Aarts acker of Kleijn 
Solbergske, 1 lopst. 5 roeden 
(leen van Tuldel) 

de wed. / erfgen. Jan Luijten 
(o), de koopster (z), Bartel 
Verhagen (w), het 
Hasselstraatje (n) 

  den Patacker, 4 lopst. 6 
roeden 

de gem. straat (o), de 
ackerstraat (z), Jan Wittens 
(z, n) 

  den Hasselt, 2 lopst. 34 
roeden (leen van den 
Bogaart) 

’t Hasselstraatje (o), de wed./ 
erfgen. Jan Luijten (z), de 
koopster (z), den ackerweg 
(n) 

  den Dekkersacker, 4 lopst. 30 
roeden (leen van Tuldel) 

de ackerstraat (o), de erfgen. 
Jan Dielis (z, w), de koopster 
(n) 

  den Solberg en Corven 
ackerke, 3 lopst. 4 roeden 

Jenneke Verhagen (o), de 
koopster (z), de wed./ erfgen. 
Jan Luijten (w), ’t 
Hasselstraatje (n) 

  den Loken acker, 4 lopst. 44 
roeden (leen van Thielen) 

de koopster (o, n), de wed./ 
erfgen. Jan Luijten (z), ’t 
Hasselstraatje (w) 

  den Vonderbeempt, 5 lopst. 
10 roeden (leen vanden 
Bogaart en Grobbendonk) 

Jacobus Swanen (o), de 
erfgen. Jan Joosten (z), de Aa 
(w), de vonderpat (n) 

  den Pontdries, 2 lopst. 34 
roeden 

Jenneke Verhagen (o), 
Goijert Lemmens (z, n), de 
koopster (w) 
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  den Colenbeemt, 3 lopst. 17 
roeden 

de koopster (o), de erfgen. 
Lambregt Verhagen (z, n), de 
Aa (w) 

  3 veldekens in de Hoolstraat 
gent. de Huijgelbeemdekens 
en Zeegerbeemt, samen 3 
lopst. 28 roeden (leen van 
Tuldel) 

Wouter Verheez (o), 
Anthonie van Doren / 
Jenneke Verhagen (z), de 
Hoolstraat (w), Jan Wittens / 
Willemijn Kortens (n) 

  de heij in ’t Weijvelt, 30 
roeden 

Anthonie van Doren (o, n), 
Jenneke Verhagen (z), 
Matthijs Dijkmans (w) 

  ’t heijvelt in de Heijlare, 5 
lopst. 30 roeden 

de Heijlare straat (o), 
Anthonie van Doren (z), 
Jacobus Swanen (w), Goijert 
Lemmens (n) 

  den Langendries, 2 lopst. 54 
roeden 

de erfgen. Anthonie 
Verhagen (o), de erfgen. 
Anna Jan Wouter Colen (z), 
de Hoolstraat (w), de erfgen. 
Peeter Colen (n) 

  het Clootje, 50 roeden (leen 
van Grobbendonk) 

de gem. weg (o), Godert van 
Hanenburgh (z), de erfgen. 
heer van Wamel (w, n) 

  den Hasselt van Winterooij, 3 
lopst. 12 roeden 

Wouter Coppens (o), Jacobus 
Swanen (z), de erfgen. 
Adriaan Jan Joosten (w), de 
koopster (n) 

  de aansteede van Gerrit 
Bastiaanse, 4 lopst. 6 roeden 

de gemeente of Mispelendt 
(o), Goijert Lemmens (z), Jan 
van de Sande (w), den 
Mispelendse dijk (n) 

  het Huijgelbeemdeke, 30 
roeden (leen van Tuldel ) met 
den Diesterse beemt daaraan, 
samen 3 lopst. 19 roeden 

de Aa (o), Catholijn Hermen 
Peeter Hermens e.v. Miggiel 
Dijkmans (z), de Hoolstraat 
(w), de erfgen. heer van 
Wamel (n) 

  den Lookenacker van Peeter 
Bartholomeeus, 3 lopst. 34 
roeden (leen van Thielen) 

de koopster (o), Jacobus 
Swanen (z), ’t Hasseltstraatje 
(w), de wed./erfgen. Jan 
Luijten (n) 

  huijsinge en aangelag gent. 
de Nulle aan ’t Wellensendt, 
9 lopst. 58 roeden 

Jacobus Adriaans ( o), de 
erfgen. Peeter Miggiel Colen 
(z), de gem. straat (w), Peeter 
Hermens Peeter Hermens (n) 

  den Voorsten Houtert op het 
Laar, 3 lopst. 3 roeden (leen 
van den Bogaart ) 

de erfgen. Hermen Peeters 
(o), het Laar (z), de gem. heij 
(w), de Aa (n) 

  den halven Griet Meijs dries, 
2 lopst. 19 roeden 

Wouter Verheez (o), de 
erfgen. Peeter Colen (z), de 
Hoolstraat (w), de kind. Anna 
Jan Wouter Colen (n) 

  den halven Kuijpert, 2 lopst. 
22 roeden 

de erfgen. Adriaan Jan 
Joosten (o), ’t Laar (z), de 
erfgen. Hermen Peeters (w), 
de Aa (n) 

Harmans, Herman +  grootvader / erflater   
Verbruggen, Elisabet + grootm. / erflaatster   
Verbruggen, Peeter + oudoom / erflater   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
Lijclama à Nijelholt, ….. rentmr. / rentheffer   
het Capittel van Beek rentheffer   
de Domeijnen idem   
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Lemmens, Jan schepen   
vande Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   
van Acchelen, Isabella + geloveres / rentg. 1719   
Verhoeven, Johannis schoonzoon van ** / 

verk. voogd 
  

Rombouts, Wouter verk. voogd   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v en 75 Transport  24-6-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beeken, Ariaantje Hendrik * transportante Lagemierde  
van Beers, Willem Laureijs e.v. *    
van Leendt, Peeter e.v. # verkrijger Hoogemierde  
Beeken, Maria Hendrik #  ½ huijsinge, hof en aangelag, 

3 lopst., Hoogemierde 
het verbrande huijs (o), de 
kind. Jan Verspeek (z), de 
erfgen. Joost Mierdmans (w), 
de Heerestraat (n) 

  ½ den Keijlacker, 1 lopst. 3 
roeden 

Peeter Jan Dielis den oudste 
(o), de erfgen. Hendrik Jan 
Heijligers (z), de kind. Jan 
Verspeek (w), de erfgen. 
Joost Mierdmans (n) 

  den Schatsacker, 1 lopst. 24 
roeden 

de wed. Peeter Jacob Jansen 
(o) Dielis Bierens (z), de 
wed. Adriaan Jacob Willems 
(w), Lambregt van den Borne 
(n) 

  het Beemdeke, 23 roeden de erfgen. Joost Mierdmans 
(o), de gem. heijde (z), de 
erfgen. Jacob Plompen (w), 
Anthonie Jansen (n) 

  de Vossenhof, 40 roeden Jan Wouter Lemmens (o), de 
Heerestraat (z), Cornelis 
Adriaans (w), Peeter Jan 
Dielis (n) 

  den Hoogenacker, 1 lopst. 42 
roeden 

de erfgen. Jacob Lemmens 
(o), de erfgen. Hendrik 
Mierdmans (z), de erfgen. 
Hendrik van de Sande (w), de 
erfgen. Steeven Martens (n) 

  het Rijnkens, 25 roeden Dielis Bierens (o) Jenneke 
wed. Jan van de Sande (z), de 
wed. Peeter Jacob Jansen (w), 
Peeter Jan Hermans (n) 

  de Keijl, 30 roeden de erfgen. Hendrik Jan 
Heijligers (o), Marten Jan 
Martens (z), de erfgen. Joost 
Mierdmans (w), Jenneke 
wed. Jan van de Sande (n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Lijklama, …. rentmr. geestelijk 

comptoir 
  

sGravesande, ….. rentmr. comptoir der 
beurse 

  

den Prelaat van Everbode rentheffer   
Verbruggen, Goijert president   
vanden Bergh, Goijert schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
75 en 75v Machtiging betr. transport na verkoop 29-9-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rotterdam, Hendrik notaris sHertogenbosch  
Roels, Geleijn gemachtigde / 

constituant 
  

Cremers, (kind.) Herman + constituanten / verk.   
de Gazee, Adolph deurwaarder / 

gemachtigde 
  

van de Graaf, Johan requirant / koper hoeve, landerijen, 
Lagemierde 

 

Dunkins, Johan getuige   
Costers, Johan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v t/m 77 Transport  20-10-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Gasjee, Adolph deurwaarder / 
gemacht. / transportant 

  

van de Graaf, Johan notaris / koper / 
verkrijger 

Kempelandt (kwartier van -)  

  huijs, schuur en aangelag, 
hoeve de Schaapsdijk, ca. 2 
lopst. 15 roeden, het 
Wellensendt 

de erfgen. (verkopers) (o, z, 
w), de vroente (n) 

  het Penkeldrieske, ca. 1½ 
lopst. 

de erfgen. (o, z), de Aa (w), 
de vroente (n) 

  den Veeken acker, ca. 11 
lopst. 15 roeden 

de gem. straat (o), de erfgen. 
Hermen Peeters (z, w), 
Wouter Mierdmans (n) 

  den Santkuijl acker, ca. 7 
lopst. 5 roeden 

Wouter Mierdmans (o), de 
erfgen. Wouter Miggiel 
Colen (z), de gem. weg (w), 
de erfgen. (n) 

  den Pelsacker en bogt, ca. 9 
lopst. 20 roeden (3 lopst. 
onder leen van Tuldel) 

de gem. weg (o), Wouter 
Mierdmans (z), de erfgen. (w, 
n) 

  den Raapbogt, ca. 7 lopst. 6 
roeden 

de erfgen. Hermen Peeters (o) 
, de erfgen. (z), de gem. weg 
(w, n) 

  den Langen acker, ca. 6 lopst. 
17 roeden 

de heer van Wamel (o), de 
erfgen. Wouter Miggiel 
Colen, de gem. weg (w), de 
erfgen. Jan Colen (n) 

  den Voortacker, ca. 1 lopst. 3 
roeden 

de erfgen. Adriaantje 
Cornelis (o), Hendrik 
Huijbregts (z), de erfgen. 
Peeter Colen (w), den 
ackerweg (n) 

  den Busseltjens acker, ca. 1 
lopst. 32 roeden 

de gem. weg (o), de heer van 
Wamel (z), den Broekweg 
(w), de erfgen. Hermen 
Peeters (n) 

  den Bieshof, ca. 1 lopst. 3 
roeden 

de erfgen. Wouter Miggiel 
Colen (o, z),de vroente (w, n) 

  de Gansepoel, ca. 1 lopst. 40 
roeden 

den gem. weg (o), Goijert 
Lemmens (z), de heer van 
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Wamel (w), Wouter 
Mierdmans (n) 

  den Pelsdries, ca. 1 lopst. 3 
roeden 

eigen (o), de erfgen. Jan 
Kemps (z), den Broekweg 
(w), de erfgen. Jan Kortens 
(n) 

  den Haverdries, ca. 7 lopst. de erfgen. Peeter Colen (o), 
de gem. straat (z), de erfgen 
(verkopers) (w), de erfgen. 
Jan Colen (n) 

  den Reusensbeemt, ca. 6 
lopst. 50 roeden 

de erfgen. (o), de gemeente 
(z), de Aa (w), de erfgen. 
Hermen Peeters (n) 

  den Koevoortsbeemt, ca. 3 
lopst. 50 roeden 

Peeter Coevoorts (o), de Aa 
(z, w), de vroente van 
Hilvarenbeek (n) 

  den Horst, ca. 30 roeden Peeter Coevoorts (o, n), de 
erfgen. (z, w) 

  het Elske, ca. 3 lopst. 17 
roeden 

Goijert Lemmens (o), de 
erfgen. Peeter Colen (z), de 
erfgen. Jan Kortens (w), de 
erfgen. Hermen Peeters (n) 

  den Rooijbeemt, ca. 4 lopst. 
10 roeden 

de Aa (o), de erfgen. Miggiel 
Bartholomeus Verhagen (z), 
Wouter Verheez (w), de 
erfgen. (n) 

  het Eusel, 1 lopst. 40 roeden Anneke Lemmens (o), de 
erfgen. Cornelis van Dooren 
(z), Wouter Verheez (w), 
Abram Dekkers (n) 

  het Ruijsbroek, ca. 13 lopst. 2 
roeden 

de Aa (o), de erfgen. Jan 
Sweerts (z), de vroente (w, n) 

  de Pan, ca. 3 lopst. 15 roeden de Aa (o), de vroente (z, w), 
de erfgen. Hermen Peeters (n) 

  het Hombroek, ca. 15 lopst. 7 
roeden 

de erfgen. Jan Kemps (o), de 
erfgen. Adam Kortens (z), de 
Aa (w), de erfgen. Huijbregt 
Reijniers (n) 

  het Boomgaarts heijvelt en 
schaarbosch, ca. 2 lopst. 20 
roeden 

de Aa (o), de erfgen. Hendrik 
Lemmens (z), de vroente (w), 
de erfgen. (n) 

  het Leembugtje, ca. 58 
roeden 

den Broekweg (o), de erfgen. 
Hermen Peeters (z), de Aa 
(w), de erfgen. Jan Joosten 
Meijs (n) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
Creemers, (erfgen.) Hermen + verkopers   
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77 en 77v Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling in marge: kwitantie 1737 20-10-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Graaf, Johan koper / debit. / gelover hoeve de Schaapsdijk, 
huijsinge, schuur, schop, 
bakhuis, landerijen, 
Lagemierde 

 

Creemers, (erfgen.) Hermen + crediteuren   
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de Kerk van Lagemierde renthefster   
 schepenen etc.als voor   
van Mierdt, Jan betaler 1737   
Cremers, J.D. ontvanger 1737   
Coolen, Walterus schepen 1737   
Lemmens, Goijart idem   
Patronus, F. secretaris 1737   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 77v en 78 Kwitantie (2 x) betr. voorgaand transport 19-10-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Gaasee, A. i.n.v. gemachtigde / ontv.   
Cremers, (erfgen.) Herman crediteuren   
Willems, Philippus Jacob i.n.v. betaler /daarna koper !   
vande Graaf, Johan koper / debiteur hoeve de Schaapsdijk, 

Lagemierde 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 Transport van obligatie  22-10-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mierdmans, Cornelis president Hoogemierde  
van den Bergh, Goijert schepen   
Martens, Marten Jan idem   
van Miert, Jacobs Nicolaas transportant   
van Miert, Jan Nicolaas idem   
van Mierdt, Nicolaas Adriaan (+ ?) vader   
Wittens, Catholijn Jan (+ ?) moeder   
Perquin, Hermen Jud. pastoor / landdeken / 

test. voogd 
Ginneken  

van Miert, (onm.zn. en dr.) Nicolaas    
Jansen, Joseph verkrijger   
het Corpus /gemeente van Hoogemierde rentgelder   
Wittens, Clara geldschietster 1689   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v en 79 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1737 29-10-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Graaf, Johan notaris / verkoper (Kempelandt )  
Willems, Phlip Jacob * koper   
Bleijs, Helena e.v. *  ½ hoeve de Schaapsdijk, 

huijsinge, schuur, bakhuis, 
schop, landerijen etc. 

 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Peeter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79 en 79v Verkoop / transport  29-10-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Graaf, Johan notaris / verkoper (Kempelandt )  
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Willems, Phlip Jacob * verkoper Lagemierde  
Bleijs, Helena e.v. *    
Wittens, Jan # koper   
Dijkmans, Petronella e.v. #  den Langen acker, ca. 6 lopst. 

17 roeden 
de heer van Wamel (o), de 
erfgen. Wouter Miggiel 
Colen (z), de gem. weg (w), 
de erfgen. Jan Colen (n) 

  den Busseltjens acker, ca. 1 
lopst. 32 roeden 

de gem. weg (o), de heer van 
Wamel (z), den Broekweg 
(w), de erfgen. Hermen 
Peeters (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v en 80 Verkoop / transport  29-10-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Graaf, Johan notaris / verkoper (Kempelandt )  
Willems, Phlip Jacob * verkoper Lagemierde  
Bleijs, Helena e.v. *    
Peeters, Anthonie # koper Dun (Hilvarenbeek)  
Adriaans, Maria e.v. #  den Coevoorts beemt, ca. 3 

lopst. 50 roeden 
Peeter Coevoorts (o), de Aa 
(z, w), de vroente van 
Hilvarenbeek (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 79v en 80 Machtiging en opdracht betr. transport 9-10-1732 

5-11-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schepenen en secretaris van Mierde gemachtigden / 
transportanten 

  

Verbeijck, Simon verkrijger   
Roijers, Gijsbert constituant Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 en 80v Transport van obligatie  11-11-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mierdmans, Cornelis   president / gemacht. / 
transportant 

Hoogemierde  

van den Bergh, Goijert schepen / idem / idem   
Martens, Marten Jan idem / idem / idem   
Roijens, Gijsbert constituant   
Verbeek, Sijmon verkrijger Dommelen  
het Corpus /gemeente van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Leijtens, Anthonie geldschieter 1695   
Leijtens, Maria geldschietster 1695   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v en 81 Verkoop / transport  29-11-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hanenburgh, Godert * secretaris / verkoper   
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Stelt, Jacomina e.v. *    
van de Sande, Jan Martens # koper   
Schotsens, Anna Maria Anthonie e.v. #  ½ den Hongerse beemt met 

het Eersel daaraan over de 
Aa, samen ca. 3 lopst. 50 
roeden 

de Hulselse heij (o), de wed. 
Peeter Jansen (z), Abram van 
de Goor (w), de wed. Adriaan 
Jacobs (n) 

den Prelaat van Everbode rentheffer   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 en 81v Machtiging (copie) betr. transport v. obligatie / verkoop 17-11-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Graaf, Johan notaris Bladel  
de Cort, Johannis constituant Netersel  
de Cort, Peeter idem Luijksgestel  
de Cort, Cornelis idem Vessem  
Cortens, Adam + vader   
……. , Maaijke moeder   
Rombouts, Wouter schoolmr. / 

gemachtigde 
Lagemierde  

Martens, Peeter Jacobs gelover / rentg. 1669   
Leijtens, Maaijke wed.v. Wouter 
Verbruggen + 

creditrice / renthefster 
1669 

  

  den Heijbogt  
  den Quakelenbogt  
  kamer en hof, Lagemierde  
Wittens, Jan getuige   
van Eijk, Gerrit idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81v en 82 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1733 13-12-1732 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Wouter i.n.v. gemachtigde /verkoper   
Cortens, (kind./erfgen.) Adam + constituanten   
van de Graaf, Johan notaris Bladel  
Willems, Phlip Jacob * koper   
Bleijs, Helena e.v. *  kamer met den hof, aan ‘t 

Wellensendt 
de erfgen. Adriaan Jan 
Joosten (o, z, n), de vroente 
(w) 

  den Heijbogt, ca. 2 lopst. Wouter Mierdmans (o), de 
wed. Peeter Jansen (z), de 
erfgen. Adriaan Jan Joosten 
(w), de gem. straat (n) 

  den Quackelen bogt, ca. 2 ½ 
lopst. 

de ackerstraat (o), de erfgen. 
Peeter Coolen (z), Miggiel 
Dijkmans (w), de gem. 
ackerstraat (n) 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
Swanen, Jacob bedesetter   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82 Transport / afstand   13-12-1732 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Wouter i.n.v. gemachtigde / 
transportant 

  

Cortens, (kind./erfgen.) Adam + constituanten   
van de Graaf, Johan notaris Bladel  
….., (erfgen.) Maaijke +  wed.v. Wouter 
Verbruggen 

verkrijgers 2 beemdekens gent. de Snelle 
met het weijvelt daaraan, 
Lagemierde aan ‘t Wellesendt 

 

Martens, Peeter Jacob + gelover / rentg. 1669   
……., Maaijke wed.v. Wouter 
Verbruggen + 

renthefster 1669   

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v Machtiging betr. goederen in den Haag 13-1-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stelt, Jacobmina wed.v. * constituante   
van Hanenburgh, Godert + * secretaris Hooge-, Lagemierde en 

Hulsel 
 

de Ladale, Jacobus gemachtigde sGravenhage  
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Peeter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 Machtiging betr. verheffing 13-1-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stelt, Jacobmina wed.v. * constituante   
van Hanenburgh, Godert + * secretaris Hooge-, Lagemierde en 

Hulsel 
 

de Ladale, Jacobus gemachtigde sGravenhage  
  molenwerf (daar eertijds een 

watermolen op placht te 
staan), Lagemierde (leen van 
Tulder) 

 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 en 83v Kwitantie / aflossing  28-3-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Poel, Peeter crediteur / ontvanger Hoogemierde  
de Regenten van Hoogemierde debiteuren   
Wittens, Hendrik Hendrik crediteur / renth. 1672   
van den Bergh, Goijert schepen   
Martens, Marten Jan idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 en 84v Kwitantie / aflossing  18-4-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Swaanen, Jacobus bedesetter / betaler Lagemierde  
Martens, Jan armmr. / ontvanger   
het Corpus van Lagemierde debiteur / rentgelder   
Kemps, Hendrik Anthonie credit. / rentheff. 1676   
Lemmens, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84v en 85 Kwitantie / aflossing niet gepasseerd ? …..-4-1733 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Oudenhove, Johannis Baptist crediteur / ontvanger Oirschot  
de Regenten van Lagemierde debiteuren   
Rijsbosch, Phlip i.n.v. momboir   
van Gilse, Cornelia Clara * (onm.) creditrice 1684   
van Gilse, Gerardt vader van *   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Peeter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 en 85v Verkoop / transport  3-4-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Maria Anna wed.v. Peeter 
Jansens + 

verkoopster   

van Poppel, Hermanus verkoper   
van Acchel, Maria Anna verkoopster   
van Acchel, Waltherus mede verkoper (afw.)   
van Loenen, Hendrik * koper   
van Sandwijk, Helena e.v. *  2 beemdekens gent. de Snelle 

met ’t weijvelt daaraan, aan ‘t 
Wellensend 

Phlip Jacob Willems (o, n), 
Aart Martens (z), de heijde 
(w) 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86  Transport van obligatie  10-4-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
van Beerse, Joseph transportant Oirschot  
van der Struijk, juffr. Maria Catharina verkrijgster   
het Corpus van Lagemierde debiteur / rentgelder   
Wittens, Hendrik geldschieter 1699   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86v en 87 Kwitantie / aflossing  18-4-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Ansem Peeter i.n.v. ontvanger Hulsel  
Sweerts, mej. Elisabet Jan begijn / creditrice Turnhout  
de Regenten van Hulsel debiteuren   
Paridaans, Wouter crediteur / renth. 1662   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 85 
door E.A.M.Verspaandonk 

 67

van der Heijde, Peeter schepen   
Peeters, Joost Jacob bedesetter   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87 en 87v  Verkoop / transport  27 ?-5-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
Coolen, Wautherus gesworen   
vande Coevoort, Peeter Cornelis verkoper Dun (Hilvarenbeek)  
Damen, Peeter Adriaan * koper Dun  
Cornelis, Maria Claas Laureijs e.v. *  den Grieten beemt Anthonie Peeters (o), Gerrit 

Broers (z), de wed. Matthijs 
van Dun (w), de vroente (n) 

  het Gagelrijs Jan van de Sande (o), 
Anthonie Peeters (z), de 
verkoper (w), de vroente (n) 

  den Houtert de verkoper (o), de kind. Jan 
van der Voort / de erfgen. 
Cornelis Goris (z), de Aa (w, 
n) 

  den Donkbeemt de erfgen. Jan Luijten (o), de 
erfgen. Cornelis Goris (z), de 
Aa (w), Peeter Hermans (n) 

den Prelaat van Everbode rentheffer   
Mijs, Peeter Jan bedesetter / loco secr.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 en 88v  Transport van obligatie  21-4-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijert schepen Hoogemierde  
Martens, Marten Jan idem   
Adriaans, Cornelis transportant   
van de Sande, Willem idem   
van de Sande, Adriaan idem   
van de Sande, Servaas idem   
van de Sande, Jan Wouters idem   
Beeken, Adriaantje Hendrik * transportante   
van Beers, Willem e.v. *    
Beeken, Maaijke Hendrik # transportante   
van Leent, Peeter e.v. #    
Coolen, Maria Cornelis ^ transportante   
van Beers, Cornelis e.v. ^    
Leijtens, Maria Hendrik ** transportante   
Verbruggen, Goijert e.v. **    
van de Sande, Anneke Wouter ## transportante   
Mierdmans, Cornelis e.v. ##    
Mahu, Jan i.n.v. gemachtigde / transp.   
van de Sande, Anna constituante   
Peeters, Anna idem   
van der Vloet, Maria  idem   
van Bredaal (Breda ?), Guljam notaris Antwerpen  
van de Sande, Marten Jan transportant / gemacht.   
van de Sande, Peeter Jan constituant   
van de Sande, Maria Jan constituante   
Bierens, Dielis transportant   
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van de Sande, Jan eerder mede eigenaar   
van de Sande, Jenneke + wed.v. Adriaan 
van Gent + 

erflaatster   

van de Poel, Peeter ^^ verkrijger   
van den Heuvel, Engel e.v. ^^    
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van de Sande, Wouter president 1701   
van Gent, Adriaan geldschieter 1701   
Lemmens, Wouter setter / loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89 en 89v  Transport  met roerende goederen 1-7-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Anthonie (c.s.) transportant   
Schots, Jan + broer / erflater   
van de Gevel, Servaas * verkrijger   
van de Voort, Jenneke e.v. *  huijsinge, hof en aangelag, 

ca. 2 lopst. 35 roeden, aan 
den Braakhoek, Lagemierde 

 

  Land in ’t Bugtjen, ca. 18 r.  
  den Heijlaren beemt, ca. 1 

lopst. 5 roeden 
 

  heijvelt agter Goijert 
Marcelis, ca. 1 lopst 

 

  den Keetellapper, ca. 30 
roeden 

 

  heijvelt agter den Bogt, ca. 30 
roeden 

 

  heijvelt bij Dun, ca. 20 r.  
  huijsinge, hof en aangelag 

aan den Heijkant, ca. 1 lopst. 
 

  den Hulsbosch, ca. 1 lopst. 8 
roeden 

 

  de Donck, ca. 1 lopst. 5 ½ r.  
  heijvelt in de Heijlaaren, ca. 1 

lopst. 
 

  het Beers ackerken, ca. 23 r.  
  den Bosch acker, ca. 45 r.  
  de Donk, ca. 15 roeden  
  den Horst daarin, ca. 2 lopst. 

37 roeden 
 

  den halve Berschot, ca. 45 
roeden, Hulsel 

 

  Eeusel, ca. 1 lopst.  
  den Keetellapper, ca. 1 lopst. 

45 roeden 
 

  den Lemmensbogt, ca. 1 lops.  
  het Ven bij den Keetellapper, 

1 lopst. 
 

Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Peeter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90 en 90v  Verkoop / transport  9-6-1733  

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 85 
door E.A.M.Verspaandonk 

 69

instellingen diversen belendingen 
Kemps, Jenneke verkoopster   
van Loenen, Hendrik verk. voogd   
Kemps, Maria * verkoopster   
Schoormans, Adriaan e.v. *    
Claassen, Hendrik i.n.v. toesiender / verkoper   
Kemps, (onm.kind.) Elisabet +    
Kemps, Maria # verkoopster   
van Hoogstraten, Jan  e.v. #    
Kemps, Jan + erflater   
van de Vink, Adriaan koper huijs, schuur, schop en 

aangelag, ca. 2 lopst. 5 
roeden 

Cobis Adriaans (o), de 
erfgen. Jan Schotsens (z), de 
gem. straat (w), Peeter 
Hermens (n) 

  land en groes in Jan Cornelis 
Kemps aansteede, 42 ½ roede 

Peeter Jan Meijs (o), de 
erfgen. Anthonie Verhagen 
(z), de straat (w), eigen (n) 

  het Leenbugtje, ca. 51 roeden de erfgen. Peeter Coolen (o), 
Phlip Jacob Willems (z), de 
Aa (w), Elisabet van Soest (n) 

  den Hoogenwegh, ca. 1 lopst. 
40 roeden 

de erfgen. Peeter Coolen (o, 
z, n), den Hogenweg (w) 

  het Laar, ca. 2 lopst. 55 
roeden 

onbekend (o), de erfgen. 
Peeter Colen (z), de gem. heij 
(w), Phlip Jacob Willems (n) 

  het Rooijbeemdeken, ca. 1 
lopst. 43 roeden 

Wouter Verheez (o, n), 
Goijert Lemmens / Bartel 
Verhagen (z, w) 

  het weijvelt, ca. 1 lopst. 18 r.  
Lijcklama, ….. rentmr.   
den Prelaat van Everbode rentheffer   
den Arme van Reusel idem   
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90v en 91 Transport van ( 2 / 23 deel) obligatie  16-6-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijert schepen Hoogemierde  
Martens, Marten Jan idem   
van de Sande, Marten Jan i.n.v. momboir / transportant   
van de Sande, (onm.kind.) Marcelis +    
van de Sande, (onm.kind.) Jan +    
van de Sande, Jenneke + wed.v. Adriaan 
van Gent + 

erflaatster   

het Corpus /gemeente van Hoogemierde rentgelder   
van de Sande, Wouter president 1717   
van Gent, Adriaan geldschieter 1717 sHertogenbosch  
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 90v en 91 Verkoop / transport van obligatie  19-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willegers, Anna Maria verkoopster Maastricht  
Willegers, Abraham + vader / erflater   
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van de Graaf, Johan notaris / assistent Bladel  
Lemmens, Goijert koper Lagemierde  
Meijs, Jan Joost * gelover / rentg. 1684   
……., Catholijn e.v. *    
de Jong, Nicolaas Peeters # crediteur / renth. 1684   
Melsers, Maria e.v. #    
Meijs, Elisabet    
Meijs, Peeter    
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van de Sande, Jan idem   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 en 91v Transport   1-7-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulsmans, Peeter transportant   
Hulsmans, Jenneke transportante   
van Herk, Adriaan verkrijger   
van Herk, Cobis idem   
van Herk, Dingena verkrijgster   
van Herk, Maria idem de Hellekensvoort de erfgen. Jan Goudsmits (o), 

Daniel Nijssen (z), Jan Peeter 
Sweerts (w), de molenweg 
(n) 

  den Hoogendries de erfgen. Cornelis van Herk 
(o), Hendrik Schots (z), de 
gem. heijde (w), de erfgen. 
Peeter Dirks (n) 

den Prelaat van St. Truijen rentheffer   
van der Heijden, Peeter schepen   
Peeters, Joost Jacob bedesetter   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91v t/m 92v Transport na verkoop  14-9-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Gevel, Servaas * transportant   
van de Voort, Jenneke e.v. *    
van de Voort, Willem transportant   
van de Voort, Peeter idem   
Snellaerts, Hendrik # verkrijger   
Otte, Jenneke Cornelis e.v. #  huijsinge, hof en aangelag, 

ca. 5 lopst. 10 roeden, aan 
den Braakhoek, Lagemierde 

 

  heijvelt agter Goijert 
Marcelis, ca. 2 lopst. 

 

  den Ketellapper, ca. 60 r.  
  heijvelt agter de Bogt, ca. 60 

roeden 
 

  heijvelt bij Dun, ca. 40 
roeden 

 

  den halve Berschot, ca. 1 
lopst. 3 roeden, Hulsel 

 

  Eeusel, ca. 2 lopst.  
  den Ketellapper, ca. 3 lopst. 

30 roeden 
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  den Lemmensbosch, ca. 2 
lopst. 

 

  het Ven bij de Ketellapper, 2 
lopst. 

 

  ½ den Dries, 2 lopst. 22 r.  
’t Clooster van Everbode rentheffer   
de Domeijnen idem   
Lemmens, Jan schepen   
van Dooren, Anthonie idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92v t/m 93v Transport na verkoop  16-9-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Peeter Jan de jongste transportant   
van de Sande, Jan Wouter * verkrijger   
Maas, Catholijn e.v. *  kamer, hoogkamer, ½ kelder, 

½ schouw en schuur, land en 
groes daaraan, ca. 1 lopst. 40 
roeden, Hoogemierde 

de transportant (w), de gem. 
straat (n, o), de erfgen. Peeter 
van Vessem (z) 

  ½ schuur  de gem. straat (z, w), de 
erfgen. Hermen van den 
Bergh (o, n) 

  1/5 schop de erfgen. Hermen van den 
Bergh (o, n), de erfgen. Jan 
Adriaan Schoormans (z) 

  stukje land, ca. 30 roeden de gem. straat (w), Cornelis 
Mierdmans (n), Jan van den 
Bergh (o), de erfgen. Hermen 
van den Bergh (z) 

  den Keesiacker, ca. 4 lopst. 
30 roeden 

de transportant (w, n), de 
wed. Peeter Jacob Jansen (o), 
Cornelis Adriaanse (z) 

  het Leijbroek, ca. 50 roeden de erfgen. Jan Adriaan 
Schoormans (n), de Aa (o), 
de kind. Jan Hendrik Peeters 
(z), de gem. straat (w) 

  het Hannen Griete (driesken), 
ca. 40 roeden 

de erfgen. Jan van de Sande 
(z), Cornelis Adriaans (w), 
Goijert Leijtens (o, n) 

  het Bughje, ca. 2 lopst. de erfgen. Jan van de Sande 
(n), de transportant (z), de 
H.geest stede (w), de erfgen. 
Adriaan Wouters (o) 

  de Rijdt, ca. 2 lopst. Goijert Verbruggen / Cornelis 
Adriaansen (w, z), de erfgen. 
Adriaan Wouters (n, o) 

het Clooster van Everbode rentheffer   
van den Bergh, Jan Wouters eerst rentgelder ?   
het Cantoor der Domeijnen rentheffer   
van den Bergh, Goijert president   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93v t/m 94v Verkoop / transport  21-9-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van Hulst, Wouter verkoper Hoogeloon  
Lemmens, Goijert koper Lagemierde  
  ½ de Kipstart de erfgen. Jan Peeter Jacobs 

(o), Jan Wittens (z), de 
Holtstraet (Hoolstraat) (w), 
de erfgen. Peeter Coolen (n) 

den Armen van Reusel rentheffer   
  ¼ den Solbergh Jan Wittens (o), de straat (z), 

Goijert Lemmens (w), de 
wed. Godert van Hanenburgh 
(n) 

  den Voortacker den akkerweg (o), de wed. 
Peeter Jansen (z, w), Goijert 
Lemmens (n) 

Lemmens, Jan schepen   
van Dooren, Anthonie idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 93v en 94 Kwitantie  28-8-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Pallandt, Elbert Anthony heer van 
Zutheim 

ontvanger 40e en 80e 
penning 

sHertogenbosch  

van de Sande, Jan Wouter koper / debiteur kamer, hoogkamer, ½ kelder, 
½ schouw, schuur, ½ schuur, 
landerijen, Hoogemierde 

 

Verspaandonk, Peter Jan verkoper   
Versfelt, A. ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v en 95  Extract uit de Resolutien van de Raaden 

van Staaten der Ver. Nederlanden 
betr. wanbetalers 24-8-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lijcklama a Nijeholt rentmr.  sHertogenbosch  
Rieberghs, Barthel Jacob debiteur   
Rieberghs, Maijken Jacob debitrice   
……, wed.v. Jan Jacob Rieberghs idem   
Adriaansen, Huijbert daarvoor debiteur Lagemierde  
Schuurmans, Anthonij Jan idem   
Ruevert, J.D. ondertekenaar   
ten Hove, N. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95 en  95v Opdracht  betr. wanbetalers 16-9-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaes ’s lands deurwaarder / 
ontvanger 

  

Lijcklama a Nijeholt opdrachtgever / 
rentmeester 

Kempenland en Oisterwijk   

het Capittel van Hilvarenbeek    
Rieberghs, Barthel Jacob debiteur   
Rieberghs, Maijken Jacob debitrice   
……, wed.v. Jan Jacob Rieberghs idem   
Adriaansen, Huijbert daarvoor debiteur Lagemierde  
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Schuurmans, Anthonij Jan idem   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95v t/m 97 Transport na verkoop bij executie 5-10-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaes deurwaarder / 
gemacht. / verkoper 

  

Lijcklama a Nijeholt, Tinco rentmr. der geestelijke 
goederen 

Kempenland en Oisterwijk  

Rieberghs, Barthel Jacob eigenaar   
Rieberghs, Maaijke Jacob eigenares   
……, wed.v. Jan Jacob Rieberghs idem   
Adriaanse, Huijbert daarvoor eigenaar   
Schuurmans, Anthonie Jan idem   
Lemmens, Goijert koper huijsinge en hof, ca. 5 lopst. 

53 roeden, Lagemierde 
de kind. Jacobus Swaanen 
(o), eigen (z), de erfgen. 
Peeter Jan Coolen (w), de 
gemeente (n) 

  gekocht goed van Dirck 
Dijkmans, 2 lopst. 27 roeden 

de kind. Jacobus Swanen (o), 
eigen (z, n), de erfgen. Peeter 
Jan Coolen (w) 

  den Beeken acker, ca. 2 lopst. 
25 roeden 

de erfgen. Jan (Riebergs ?) 
(o), de erfgen. Jacobus 
Swanen (z), den Groenen 
weg (w), Wouter Verhees (n) 

  land op den Boonhof, ca. 1 
lopst. 24 roeden 

de kind. Jacobus Swanen (o), 
eigen (z, n), de erfgen. Peete 
Jan Coolen (w) 

  land in de Peertsdries, ca. 1 
lopst. 30 roeden 

Jan van de Sande (o), eigen 
(z, w), Peeter van de Poel (n) 

  het Nieuwvelt, ca. 2 lopst. 2 
roeden 

eigen (o), de gemeente (z, w, 
n) 

  percelen gekomen van de 
erfgen. Jan Plompen in de 
aansteede van Jacobus 
Riebergs, ca. 1 lopst. 10 r. 

de kind. Jacobus Swanen (o), 
eigen (z, w, n) 

  perc. in de Beekacker, ca. 40 
roeden 

de erfgen. Jan (Riebergs ?) 
(o), het Beekstraatje (z), den 
Groenen weg (w), de kind. 
Jacobus Swanen (n) 

  land op den Boonhof, ca. 51 
roeden 

eigen (o, n), Jan van de Sande 
(z), de erfgen. Peeter Jan 
Coolen (w) 

  land in de Peersdries, ca. 51 
roeden 

Jan van de Sande (o, z), eigen 
(w, n) 

  het Nieuwvelt, ca. 1 lopst. 20 
roeden 

de gemeente (o, z, n), eigen 
(w) 

Lemmens, Jan schepen   
van Dooren, Anthonij idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97 en 97v Transport   17-10-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Marian wed.v. Peeter Janssen transportante Lagemierde  
Verhees, Wouter verkrijger perc. weijlant, Lagemierde den Heijhorst (o), de erfgen. 

Cornelis van Dooren (z), de 
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transportante / Jan Wittens 
(w), de erfgen. Jan Peeter 
Jacobs (n) 

Lemmens, Jan schepen   
Meijs, Peeter Jan bedesetter (schepen overleden)  
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97v en 98 Transport   16-10-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loenen, Hendrik * transportant   
van Sandijck, Helena e.v. *    
Peeters, Anthonij (en h.vrouw) verkrijgers 2 beemdekens gent. de Snelle 

met het weijvelt daaraan, het 
Wellesendt 

Philip Jacob Willems (o, n), 
Aart Martens (z), de heijde 
(w) 

Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98 en 98v Transport van obligatie  12-11-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Reijckers (Rijkers), Dionisius transportant Veldhoven  
Verbeek, Simon verkrijger Dommelen  
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Leijten, Maria Henrick geldschietster 1689   
van den Bergh, Goijert president Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
Gerrits, Anthonij Henrick idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98v t/m 99v Transport van obligatie  17-11-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Dussen, Abraham * transportant   
van den Bergh, Anna Peeter e.v. *    
van den Bergh, Hermen Peeter + erflater   
Peeters, (onm.kind. #) Jan Hendrick verkrijgers   
van den Bergh, Maria Peeter moeder van #   
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Deuren, (erfgen.) Maria geldschieters 1731   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99v en 100 Transport van obligatie  30-11-1733  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dommelen, Jan e.v. * transportant Diessen  
de Krom, Petronella Adriaan *    
van Geijssel, Wilbordt Jan verkrijger   
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Mallans, Anthonij i.n.v. momboir   
de Krom, (onm.kind.) Adriaan + geldschieters 1714   
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de Regenten van de Franse gemeente geldschieters 1679 sHertogenbosch  
van Herck, Adriaan schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100 t/m 101 Verkoop / transport  8-2-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenburgh, Adriaan * verkoper Bergeijk  
Driessen, Ariaantje Teunis e.v. *    
Panenburgh, Hendrik # koper Lagemierde  
Coolen, Maria Wouter Miggiel e.v. #    
  1/8 huijsinge, schuur en 

aangelag, het geheel 5 lopst. 
47 roeden, Lagemierde aan 
het Mispelendt (met het 
Voorste land en Huijsmans 
dries) 

Anthonij van Loon (o), 
Goijert Lemmens (z, w), de 
straat (n) 

  1/8 het Agterste Landt in de 
aanstede met het drieske 
daaraan, 3 lopst. 28 roeden 

Goijert Lemmens (o, n), een 
straatje (z), Godert van 
Hanenburgh (w) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
den Arme van Hoogemierde rentheffer   
  1/8 landt in de Knol, 2 ½ 

lopst. 
Goijert Lemmens (o), de 
erfgen. Jan Paridaans (z, w), 
de straat (n) 

  1/8 den Witten beemt, 2 
lopst. 25 roeden 

de erfgen. Jan Paridaans (o), 
G. van Hanenburgh (z), de 
Aa (w), vrouw v. Wouter 
Coppens (n) 

Ramakers, Adriaan rentheffer   
  1/8 in 2 heijvelden, 2 lopst. de comparanten / kopers ? 

(o), Goijert Lemmens (w) 
  1/8 ’t Voorste weijvelt of 

Donck, 3 lopst. 1 roede 
Anthonij van Dooren (o), de 
Aa (w) 

  1/8 heijvelt aan het Broek, 23 
roeden 

Goijert Lemmens (o), 
Hendrik Vincken (w) 

Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
101v en 102 Verkoop / transport van obligatie  11-3-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Maria Steven * verkoopster Hoogemierde  
Coolen, Joost Peeter e.v. *    
Martens, Johannes Beaptista rooms priester / mede 

verkoper 
Beeck bij Aarle (Beek en 
Donk ?) 

 

van Helmont, Martinus koper (geb. Lagemierde)  
het Corpus / gemeente v. Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Hobma, H. secretaris 1688   
van den Andel, mr. Petrus geldschieter 1688 / 

secretaris 
Oirschot  

Martens, Steven + daarna renth. 1718   
van Hurn, J. registrator sHertogenbosch  
van den Bergh, Goijert president Hoogemierde  
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Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102v en 103 Transport van obligatie  16-3-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Clerck, Hendrik i.n.v. momboir / transportant   
van der Struijck, (onm.kind *) Anthonij 
+ 

   

van der Struijck / van Cuijck ?, Anna 
Maria 

moeder van *   

van der Struijck, Bartel verkrijger   
van der Struijck, Beatrix verkrijgster   
het Corpus van Lagemierde debiteur / rentgelder   
van der Struijck, Maria Catharina + erflaatster   
van Hurn, J. registrator sHertogenbosch  
van der Struijck, Daniel (+ ?) testateur 1733 Oirschot  
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
Martens, Aart idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103 t/m 104 Kwitantie / aflossing (3x)  29-4-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Poel, Peeter crediteur / ontvanger   
de Regenten van Hoogemierde debiteuren   
Wittens, Hendrik geldschieter 1672   
Mierdmans, (kind.) Hendrick credit. / ontvangers   
Bocks, Agnita ? geldschietster 1626   
van der Helst, J. crediteur / ontvanger   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104v en 105 Kwitantie / aflossing   2-4-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Ansem Peter crediteur / ontvanger   
de Regenten van Hulsel debiteuren / rentg.   
Paridaans, Wouter geldschieter 1662   
Sweerts, (kind.) Jan Henrick daarna rentheffers   
van Herck, Adriaan schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105 en 105v Kwitantie / aflossing   2-4-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweers, Joseph crediteur / ontvanger   
de Regenten van Hulsel debiteuren / rentg.   
Sweerts, Hendrik Jan geldschieter 1673   
 schepenen etc.als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
106 en 106v Transport van obligatie  21-4-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thielis (Thielens), Wilhelmus i.n.v. momboir / transportant   
Thielens, (onm.kind. *) Fransis +  Hoogeloon  
Melis, Maria + moeder van *   
Collenbergh, Wilhelmus schepen Hoogeloon  
Beeck, Peter idem   
Wijnandts, Elisabeth verkrijgster   
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Gorop, Wouter Baltus geldschieter 1678   
van den Bergh, Goijert president Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
Gerts, Anthonij idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
106v en 107 Verkoop / transport  4-5-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Raak, Jan e.v. * verkoper   
Verspreuwel, Maria *    
Verspreuwel, Marta # verkoopster   
van Laarhoven, Anthonij e.v. #    
Verspreuwel, Jan Peter verkoper Diessen  
Verspreuwel, (kind.) Adriaan Hendrick kopers 1/3 huis, schuur, aangelag en 

landerijen, gent. het Wisselt, 
Hoogemierde 

Cobis Benhorst van Leendt 
(o), de heerbaan (z), den 
Armen van H.Mierde (w) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
den Arme van Hoogemierde rentheffer   
Lijcklama, ….. rentmr.   
de Abdije van Everbode renthefster   
Martens, Jacob ? crediteur   
Martens, Marten Jan schepen   
Gerts, Anthonij Henrick idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107v en 108 Transport met condities 11-5-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Cornelis i.n.v. toesiender / 
transportant 

  

van Hasselt, Reijnier  (geb. Lagemierde)  
Coolen, Michiel * verkrijger Weelde (Keijsers Brabant)  
van Lijndt, Paessijn e.v. *  ¼ huijs, hoff, schuur en 

landerijen, Lagemierde 
 

  den Dielis hoff (onderpand) Cobis Adriaans (o), Maria 
Coolen (z), de gem. straat 
(w), vrouw Jansen (n) 

  den Hekkens acker aan den 
Dooren (boom ?) (onderpand) 

den ackerweg (o), de erfgen. 
heer van Wamel (z), Peter 
Hermens (w) 

Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart idem   
Patronus, Frans secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
108 t/m 109v Verkoop / transport (2x)  11-5-1734 / 12-6-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Michiel * verkoper Weelde  
van Lijndt, Paessijna e.v. *    
Hermens, Marian wed.v Peter Janssen koopster ¾ huijs en hof, Lagemierde de erfgen. heer van Wamel 

(o), de gem. straat (z), ander 
deel (w), Elisabeth Jan Meijs 
(n) 

  weijke aan het Vloeijend de Aa (o), ander deel (z), de 
gem.dijck (w) 

 schepenen etc.als voor   
Lemmens, Jan  (en h.vrouw) kopers den Lammerenbogt, 

Lagemierde 
de heer Neomagus (o), de 
kind. Gerrit Noeijen (z), de 
akkerstraat (w) 

Lemman, Jan schepen Lagemierde  
Martens, Marten Jan idem   
Martens, Aart idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109v en 110 Transport tot het maken van een Roomsche 

Kerck (geen herberg !) 
13-6-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Maria Steven * transportante (wonen nu de de kamer aan 
het huisje) 

 

Coolen, Joost e.v. *    
Rooijackers, Goort president Heerlijkheijdt Beek 

(Hilvarenbeek) 
 

Kilsdonck, Anthonij schepen idem  
de gemeente van Hoogemierde verkrijgster huisje, Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
Gerts, Anthonij Henrick idem   
van Mol, Jan kerkmr.   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110v en 111  Verkoop / transport  1-7-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Roij, Adriaantje wed.v. Cornelis 
Jacob Daniels + 

verkoopster Hulsel  

Willems, Adriaan * koper   
Phlipsen, Maria e.v. *  2/7 huijs, hoff, aangelag, 

land, Hulsel 
de heijde (o), ’s lants hoeve 
(z), Jacobus Maas (n) 

den Armen rentheffer   
van Herck, Adriaan schepen   
Verhagen, Jan idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
111 en 111v Verkoop / transport  12-8-1734 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Coolen, Michiel * verkoper Weelde  
van Lijndt, Passina e.v. *    
Willems, Jan Jacob koper sHertogenbosch  
  4 perc. weijde, Lagemierde de Aa (o), Peter van der 

Camp (z), Walterus Michiel 
Coolen (n) 

Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
111v en 112 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling in marge: aflossing  27-9-1747 12-10-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijert president Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
Lemmens, Wouter debiteur / gelover het Weijvelt, Hoogemierde in 

het Coldersrode 
de Aa (o), de erfgen. Steven 
Martens (w), de kind. 
Adriaen Seegers (n), Jan 
Martens (z) 

  de Agterste Holtstart (Houtert 
?) met de Lange vooren, ca. 2 
lopst. 

de gem. straat (o), de Abdije 
van Everbode (w), Peter Jan 
Dielis de jongste (z) 

  weijde de Voort, ca. 2 lopst. Jan Wittens (o), de erfgen. 
Adriaen Seegers (z), Peter 
van Leendt (w), de Goorloop 
(n) 

Verheijden, juffr. Maria Theresia creditrice / renthefster Weelde  
Patronus, Frans secretaris   
Verheijden, Jacobus  crediteur 1747 Baarle  
Rombouts, W. schepen 1747   
Schoormans, … idem   
Vromans, …. idem   
Duijtz, E. secretaris 1747   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 111v en 112 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling minuutakte als voor 12-10-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

als voor als voor als voor  
Hermans, Hendrik    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112v t/m 113v Schuldbekentenis / gelofte  hernieuwing 14-10-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambregt (en h.vr.) debiteuren / gelovers Hoogemierde  
Reijns, J. notaris 1726 Turnhout  
Wittens, Anna (schoon)zuster / 

geldschietster 1720 
  

Wittens, Elijsabeth + erflaatster 1720   
van Bruggen, Petrus klerk / gemachtigde sHertogenbosch  
van Sevenhoven, Johan schepen / getuige idem  
van der Helst, Jacob idem / idem   
van Hurn, J. registrator   
van den Bergh, Goijaert schepen Hoogemierde  
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Martens, Marten Jan idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113v t/m 114v Verkoop / transport in marge: kwitantie 1735 27-10-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Wouter * verkoper / momboir / 
gemachtigde 

  

Wittens, Johanna e.v. *    
Wittens, Mechtildis constituante   
Wittens, Catharina idem   
Wittens, Maria (onm.)  Turnhout  
Wittens, Jacobus vader   
Bierens, Maria moeder   
van den Borne, Jacobus koper huijs, schuur, hoff en 

aangelag, 1 lopst. 50 roeden, 
brouwhuijs, brouwketel etc. 

Adriaan Jacobs steede (o), de 
straat (w, n), Anthonij van 
Heijst (z) 

  den Smeel, 1 lopst. 20 roeden Lambregt van den Borne (o), 
de gem. straat (w), Willem 
Verspaendonck (n), Maria 
Luijten (wed.) (z) 

  de Pastorij dries, 1 lopst. 36 
roeden 

Anthonij Jansen (o, w), Peter 
Jan Dielis (n), de straat (z) 

  de Vritsmeer, ca. 1 lopst. 40 
roeden 

de heijde (o, w), Peter van 
Hooff (n) 

  den Maacacker (Maasacker), 
ca. 1 lopst. 20 roeden 

Lambregt van den Borne (o), 
de straat (w), de erfgen. 
Henrick Beeken (n), Marten 
Jan Martens (z) 

  den Braeck, ca. 2 lopst. 15 
roeden 

Jan Anthonij Beeken (o), 
Cornelis Adriaansen (w), 
Lambregt van den Borne (n), 
de wed. Adriaen Jacobs (z) 

  den Maasacker met de Korte 
vooren, 4 lopst. 

Dielis Bierens (o, z), de 
erfgen. Henrick Beeken (n), 
eigen (w) 

Lijcklama a Nijholt, Tinco rentmr.   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
van den Bergh, Goijert schepen Hoogemierde  
Martens, Marten Jan idem   
Lemmens, Peter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115  Verkoop / transport  28-10-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijssen, Evert Daniel verkoper   
……… koper (niet vermeld !) ¼ huijs, hoff en aangelag, 

Hulsel 
Jan Henrick Peeters (o), 
Adriaen Coijmans (z), den 
H.geest (w), de heer 
Hartongh (n) 

van Herck, Adriaen schepen   
Verhagen, Jan idem   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115v en 116 Machtiging  16-11-1734 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Stelt, juffr. Maria (ca. 52 jr.) * constituante Lagemierde  
Stelt, juffr. Jacobmina + wed.v. Godert 
van Hanenburgh + 

erflaatster / wed.v. 
gewezen secretaris 

  

Neomagus, Hr. Samuel e.v. * predikant / besetman molenwerf (daar eertijts een 
watermolen op plagh te staen) 
, Lagemierde (Leen van 
Tuldel) 

 

de Gereformeerde Kercke  Vessem en Hoogeloon  
Loeff, Paulus procureur  van # / 

gemachtigde 
  

Raeden en Leenhove van Brabant en 
Landen van Overmase # 

   

Lemmens, Jan schepen   
van Beers, Willem idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116 en 116v Verkoop / transport  9-10-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweers, Jan Peeter verkoper Hulsel  
Sweers, Jenneke Peeter verkoopster   
Schots, Hendrick * koper   
Peeters, Jenneke Jacob e.v. *  den Voormans acker, ca. 1 

lopst. 
de heer Hartongh (o), eigen 
(z), Adriaen Koijmans (w), 
Cornelis van Gessel (n) 

  een Horstjen, ca. 9 roeden Jan Peeter Sweers (o), de 
gem. heijde (z, w), Jan 
Verhagen (n) 

van Herck, Adriaen schepen   
Verhagen, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
117 en 117v Verkoop / transport  1-12-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Maria Peeter * verkoopster   
Matthijssen, Peeter Corstiaen e.v. *    
Coolen, Clasina koopster ½ den Tommel, 4 lopst. Waeijke Riebergs (o), 

Anthonij van Dooren (z), 
Goijert Lemmens (w), de 
erfgen. Jan van der Voort (n) 

  ½ den Werfacker, 3 lopst. 18 
roeden 

Cornelis van Dooren (o), 
Wouter Verheez (z), de 
erfgen. Adriaen Lemmens (w, 
n) 

  ½ den Hulsbos, 2 lopst. 16 
roeden 

Jan Lemmens (o), de Beeke 
straet (z), de erfgen. Jan van 
de Voort (w), Cornelis van 
Dooren (n) 

  ½ beemt, 4 lopst. 42 roeden Wouter Verheez (o), Jan 
Peter Jacobs (z), deze erfgen. 
(w), Goijert Lemmens (n) 

Lijcklama, ….. rentmr.   
den Arme van Lagemierde rentheffer   
de Graaf van Maldegem idem   
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Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Beers, Willem idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
117v en 118 Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  1-12-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Maria Peeter * debitrice / geloveres   
Matthijssen, Peter Corstiaen e.v. *  erfsteede, huijsinge, schuur 

en aangelag, Lagemierde aan 
’t Wellesendt  

 

van Hooft (Hoof), Peeter # crediteur / rentheffer   
Coolen, Helena e.v. #    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118v en 119 Transport van obligatie  3-12-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deenen, Willemijn Jan * transportante Diessen  
de Wael, Peeter e.v. *    
Verspaendonk, Dielis Jan Dielis verkrijger Hoogemierde  
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Kerckhof, Maeijke geldschietster 1694 Postel  
van den Bergh, Goijert schepen   
Martens, Marten Jan idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119 Machtiging  12-1-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambregt * constituant   
Wittens, Hendrina e.v. *    
van Dun, Wouter gemachtigde Turnhout  
van den Bergh, Goijert schepen Hoogemierde  
Martens, Marten Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119v en 120 Verkoop / transport  3-3-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lheenders (Leenders), Gerhard e.v. * verkoper   
Vanspaendonck (Verspaendonck), 
Maria * 

   

Vanspaendonck (Verspaendonck), 
Jenneke 

verkoopster   

Lemmens, Wouter i.n.v. momboir / verkoper   
Vanspaendonck, (onm.kind.) Anneke    
Peeters, Anthonij i.n.v. vader / verkoper   
Peeters, Goijert Anthonij    
Patronus, Frans secretaris / koper huijs, hoff en aangelag, ca. 5 

lopst. 40 roeden 
Jacobus Swaenen (o), de 
erfgen. Embregt Dijkmans 
(w), de straet (z), Peter Jan 
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Willems (n) 
  het Land op den Deckers 

acker, ca. 4 lopst. 12 roeden 
de wed. Peter Jansen (o), de 
erfgen. Embregt Dijkmans 
(w), de straat (z), Jan Wittens 
(n) 

  het land in den Braeck met 
het heijvelt, ca. 8 lopst. 

de hoeve v.d. erfgen. heer van 
Wamel (o), Jacobus Maas 
(w), de gem. heijde (z), de 
wed. Peeter Jansen (n) 

  den Goijens hoff, ca. 6 lopst. de wed. Peeter Jansen (o), de 
wed. Adriaen Raemakers (w, 
z ), de gem. straet (n) 

  den Kleijnen beemt, 1 lopst. 
36 roeden 

de erfgen. Godert van 
Hanenburgh (o), de Goijens 
hoff (w), de wed. Adriaen 
Raemakers (z) 

  den Steenen boch(t), ca. 4 
lopst. 36 roeden 

de wed. Peeter Jansen (o), de 
straet (w, z), Gerhard van 
Eijk (n) 

Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Beers, Willem idem   
Mijs, Peeter bedesetter   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
120v en 121 Transport na verkoop in marge: kwitantie 11-10-1735 19-3-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Jan Beaptist transportant / gemacht.   
Maes, Peeter idem   
Maes, Maria constituante Turnhout  
van den Borne, Jacobus koper / verkrijger beemdt met een heijvelt, 

Hoogemierde 
de Aa (o), de gem. straat (w), 
de wed. Govaert Jacobs (z) 

van den Bergh, Goijaert president   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   
Veughs, Elisabeth i.n.v. gemachtigde / 

ontvangster 
  

Maas, (de kind.) Peeter constituanten   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121 en 121v Transport na verkoop  19-3-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Veughs (Vugts), Elisabeth transportante   
Maas, Jan Beaptist koper / verkrijger beemdt met 1 lopst. lants, 

Hoogemierde 
Anthonij van Heijst (o), Peter 
Jan Dielis Verspaendonck (w, 
n), de wed. Peter van Vessem 
(z) 

 schepenen etc.als voor   
 
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121v en 122 Transport na verkoo  27-5-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Croonen, Francis transportant / gemacht. Rethij (Retie)  
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Leijsens, (erfgen.) juffr. Catharina constitianten   
Smeijers, Lambertus notaris   
Weijts, Jan getuige   
Straelen, Andries idem   
……, wed.v. Henrick Verbaendert koopster / verkrijgster het Heijvelt, Hoogemierde de erfgen. Jan Hermans (o), 

Jan Martens (w), Marten Jan 
Martens (z) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
122v en 123 Verkoop / transport   28-5-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Patronus, Frans secretaris / verkoper   
Otte, Aelbert * koper   
Schoormans, Maria Cornelis e.v. *  huijs, hoff en aangelag, ca. 5 

lopst. 40 roeden 
Jacobus Swaenen (o), de 
ackerstraet (w), de gem.weg 
(z), Peeter Jan Willems (n) 

  ½ de Braeck, ca. 4 lopst. Dirck Dijckmans (o), Jacobus 
Maas (w), de gem. heijde (z), 
de wed. Peeter Jansen (n) 

  ½ heijvelt, ca. 1½ lopst. 10 
roeden 

de erfgen. heer van Wamel 
(o), Dirck Dijckmans (w, z), 
de wed. Peeter Jansen (n) 

  2/3 den Goijenshoff, 4 lopst. 
5 roeden 

de wed. Peeter Jansen (o), 
Dirck Dijckmans (w), de 
wed. Adriaen Ramakers (z), 
de gem. weg (n) 

  den Kleijne beemdt, 1 lopst. 
36 roeden 

de erfgen. Godert van 
Hanenburgh (o), den Goijens 
hoff (w), de wed. Adriaen 
Ramakers (z) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van Beers, Willem idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
123v en 124 Verkoop / transport   28-5-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Patronus, Frans secretaris / verkoper   
Dijckmans, Dirck * koper   
Paridaans, Anna Maria e.v. *  den Deckers acker, ca. 4 

lopst. 12 roeden 
de wed. Peeter Jansen (o), de 
erfgen. Embregt Dijkmans 
(w), de straat (z), Jan Wittens 
(n) 

  de halve Broeck, ca. 4 lopst. de kopers (o), Albert Otte 
(w), de gem. heijde (z), de 
wed. Peeter Jansen (n) 

  ½ heijvelt, ca. 1½ lopst. 10 
roeden 

de erfgen. heer van Wamel 
(o), de kopers (w), Albert 
Otten (n) 

  den Steenen bogh, ca. 4 lopst. 
36 roeden 

de wed. Peeter Jansen (o), de 
straet (w, z), Gerrit van Eijck 
(n) 

  1/3 den Goijenshoff, ca. 2 
lopst. 

Albert Otten (o), de wed. 
Adriaen Ramakers (w, z), de 
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gem. straet (n) 
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
124v en 125 Verkoop / transport   28-5-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Albert * verkoper   
Schoormans, Maria Cornelis e.v. *    
Dijkmans, Dirck # koper   
Paridaens, Anna Marie e.v. #  huijs, schop en perc. groes, 

Lagemierde 
de verkopers (o, w), de straet 
(z), Henrick Vincken (n) 

  perc. groes aan ’t Vloeijend  de kopers (o), de erfgen. 
Embregt Dijckmans (w), de 
verkopers (n), de straet (z) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125 Verkoop / transport   18-7-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Anthonij e.v. * verkoper   
Adriaens, Maria *    
Otten, Aelbert # koper   
Schoormans, Maria Cornelis e.v. #  bakhuijs van outs gent. ’t 

Smitke (Smiske) met de 
grond, Lagemierde aan ’t 
Vloeijend (achter het huis van 
de kopers ) 

 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125v en 126 Verkoop / transport   4-8-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jan e.v. * verkoper Hoogemierde  
Verbrugge, Anneke Matthijs *    
Coppens, Wouter # koper   
van Beurde, Anthonetta e.v. #  beemt en heijvelt, samen ca. 

2 lopst. 10 roeden, Hulsel 
de wed. Embregt Dijkmans 
(o), de Aa (w), Jan Simon 
Schots (z), Jan Verhagen (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126 en 126v Machtiging betr. afstand van erfdeel 22-10-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Speeck, Everhardt e.v. * constituant   
van Schoonbeeck, Anna Catharina *    
Lemmens, Wouter gemachtigde Hoogemierde  
Verspeeck, Elisabeth zuster / verkrijgster   
Bierens, Dielis president   
van den Bergh, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
126v en 127 Verkoop / transport  30-11-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Snijder, (erfgen.) Jacob verkoper   
van Herck, Jan * koper   
van Spaendonck, Adriaen(tje) e.v. *  den Blonckenbeemd, 3 lopst., 

Hulsel 
de Lantshoeve (o), de wed. 
Cornelis Vervugt (w, z) 

van Herck, Adriaen schepen   
Verhagen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127v en 128 Verkoop / transport  30-11-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Peeter verkoper   
van der Heijden, Cobus idem   
van der Heijden, Lambertus idem   
van der Heijden, Jan idem   
Crollen, Adriaen idem   
Lucas, Joost Corstiaen koper 2/7 huijs, hoff en aangelag, 

Hulsel 
de heijde (o), Dirck Peeter 
Dircks (w), de Lantshoeve (z) 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128 t/m 129 Verkoop / transport  30-11-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Anthonij e.v. * verkoper   
Vromen, Elijsabeth *    
Lucas, Joost Corstiaen koper 1/3 den Groten acker, Hulsel den ackerweg (o, w), de 

erfgen. Cornelis van Herck 
(z), Adriaen Willems (n) 

  1/7 den Nartingh, ca. 2 lopst. Adriaen Willems (o), Dirck 
Peeter Dircks (w, z) 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129 en 129v Verkoop / transport  5-12-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, (erfgen.) Wouter verkopers   
van den Bergh, (erfgen.) Hermen idem   
Luijten, Maria Cobus koopster 2/3 huijs, schuur, hoff en 

aangelag, landerijen, 
Hoogemierde 

de gem. straat (o, z), Garrit 
Leijtens (w), van den Borne 
(n) 

Bierens, Dielis president   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129v en 130 Verkoop / transport  28-12-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Wouter i.n.v. gemachtigde /   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 85 
door E.A.M.Verspaandonk 

 87

verkoper 
Verspeeck, Everhard constituant   
Verspeeck, Elijsabeth koopster ½ huijs, schuur, schop en 

landerijen, Hoogemierde 
 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130v Machtiging betr. transport 26-1-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Jenneke constituante   
Wittens, Jan gemachtigde Lagemierde  
van Helmont, Martinus a.s. verkrijger onbedeelde stede, 

Lagemierde aan de Plaats 
 

van Beers, Willem schepen   
van Loon, Peeter idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 130v en 131 Kwitantie betr. 40e penning 21-11-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Pallandt, Elbert Anony heer van 
Zutheim 

ontvanger 40e en 80e 
penning 

sHertogenbosch  

Luijten, Maria koopster / debitrice 2/3 huijs, schuur, hof, 
aangelag en landerijen, 
Hoogemierde 

 

Luijten, (erfgen.) Wouter verkopers   
van den Berg, (erfgen.) Hermen idem   
Versfelt, A. ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131 en 131v Verkoop / transport  6-3-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Jan i.n.v. gemachtigde /verkoper   
van Helmont, Jenneke  constituante   
van Helmont, Martinus koper 1/5 erfsteede, Lagemierde aan 

de Plaats 
 

van Beers, Willem schepen   
van Loon, Peeter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v en 132 Transport van obligatie  10-3-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Joseph transportant Oirschot  
Wittens, Jan * verkrijger   
Dijkmans, Peternelle e.v. *    
het Corpus van Lagemierde debiteur / rentgelder   
Timmermans, Maria Johannes + erflaatster   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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tussen 131v en 132 Memorie betr. betalingen 1772 10-3-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….. borgemeesters / debit. Hoogemierde  
van Eijk, Jan crediteur   
de Cort, Jacobus idem   
de Kerk van Hooge- en Lagemierde    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132 en 132v Verkoop / transport  17-3-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pluijmen, Hendrick verkoper   
Pluijmen, Dielis idem   
Maes, Christiaen Cornelis idem   
Willems, Peeter Jan * koper   
Jonckers, Anna Maria Nicolaes e.v. *  ¾ huijsinge, hoff en aangelag 

aan het Vloeijende 
Jacobus Swaenen (o), de 
erfgen. Embregt Dijkmans 
(w), Albert Otten (z, o) 

van Beers, Willem schepen   
van Loon, Peeter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132v en 133 Verkoop / transport  17-3-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Anthonij * verkoper   
Vromen, Elijsabeth e.v. *    
van Herck, Jan # koper   
van Spaendonck, Adriaentje e.v. #  den Blokkenbeemt, 3 lopst., 

Hulsel 
de Lantshoeve (o), de wed. 
Cornelis Vervugt (w, z) 

van Herck, Adriaen schepen   
Verhagen, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133v en 134 Verkoop / transport van obligatie  9-4-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Jan Baptist verkoper Turnhout  
Lemmens, Anna koopster Lagemierde  
het Corpus van Lagemierde debiteur / rentgelder   
Peeters, Jan alias Nullens i.n.v. momboir / 

geldschieter 1695 
  

van Heijst, Simon Stevens i.n.v. toesiender / idem 1695   
Huijbregts, (onm.kind.) Peeter +    
Stelt, Ns. secretaris 1695   
van Heurn, J. registrator   
van Loon, Peeter schepen   
van Beers, Willem idem   
Patronus, F. secretaris   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134v en 135 Verkoop / transport   4-4-1736 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 85 
door E.A.M.Verspaandonk 

 89

instellingen diversen belendingen 
Dijkmans, Corstiaen verkoper   
de Cort, Jan koper huijs, hoff en aengelag, 

Lagemierde 
de wed. Dekkers (o, w), de 
erfgen. Jan Adriaens (z), de 
gem. straat (n) 

  den Beekacker de erfgen. Jan Paridaens (o), 
Jacobus Maes (w), de 
Beekestraet (z) 

  den Hulsenbosch de erfgen. Jan Paridaens (o), 
de kind. Jacobus Swaenen 
(w), de Beekestraet (z), den 
akkerweg (n) 

  den Bergbogt de gem. straet (o), Jan van de 
Sande (z) 

  perc. in den Kouwenbergh de Kouwenberg straet (o) 
  perc. heijvelt in het Groote 

heijvelt 
de Heijlaren straet (o), 
Goijaert Lemmens (z), Jan 
Lemmens (w), Adriaen de 
Wijs (n) 

  beemdeke aan den 
Golenhoeck 

Adriaen de Weijs (o), de Aa 
(w), de erfgen. Jan Paridaens 
(z), de erfgen. Cornelis van 
Dooren (n) 

  den Verloren kost Peter Jan Adriaens (o), de 
heijde (w), de wed. Abraham 
Dekkers (z) 

  den Ketellapper  
Weveringh van Holy, ….. rentmr. der Domeijnen   
het Klooster van Everbode rentheffer   
van Beers, Willem schepen   
van Loon, Peter idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v t/m 137 Transport na verkoop in marge: kwitanties 1736-1738 6-4-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Look, Jan i.n.v. momboir / transportant   
de Rooij, Peeter i.n.v. toesiender / idem   
van der Look, (onm.kind *) Hendrick +    
Segers, Helena moeder van * (Bladel, Reusel en Netersel)  
Verbaendert, Peeter # verkrijger   
Rovens (Roevens), Christina e.v. #  huijs, schuur, schop, hof en 

aangelag gent. den Bergh, ca. 
1 lopst. 

de heijde (o, n), de kind. 
Peter Jansen (w), de gem. 
straet (z) 

  den Voorsten Beekacker, 2 
lopst. 

Jacobus van Leent (o), 
Jenneke Verbaendert (w), de 
kind. Jan Hermens (z), de 
gem. straet (n) 

  de Korte bedden, 3 lopst. de kind. Peeter Jansen (o), 
eigen (w), Jan Kools (z), de 
gem. straet (n) 

  de Schoot, 1 lopst. de kind. Peeter Jansen (o), de 
kind. Matthijs van Mol (w), 
Jan van Mol (z), eigen (n) 

  de Agterste Beekakker, 2 
lopst. 

Jacobus van Leendt (o), 
Jenneke Verbaendert (w), de 
kind. Peter Jansen (z), de 
gem. heijde (n) 
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  den Polder, 1½ lopst. Jacobus van Leendt (o), 
Jenneke Jan Schoormans (w), 
Jan Martens (z), de gem. 
straet (n) 

  het Heesterven, 2 lopst. Jenneke Verbaendert (o), de 
kind. Adriaen Henricks (w), 
Jacobus van Leent (z), eigen 
(n) 

  het heijvelt, 1½ lopst. Peeter Mierdmans (o), de 
gem. straet (w, z), eigen (n) 

  het Ven, 3 ½ lopst. de kind. Peter Jansen (o), 
Peeter Mierdmans (w), eigen 
(z), de gem. straet (n) 

  den Beemd, 3 lopst. Jacobus van Leendt (o), 
Wouter Lemmens (w, n), 
Joost Coolen (z) 

  het heijvelt, 1 lopst. de erfgen. Jan van den Bergh 
/ het Clooster van Everbode 
(o), de kind. Peeter Jansen 
(w), Jacobus van Leendt (z), 
de gem. heijde (n) 

  het Leurheijke, 1 lopst. Jan Kools (o), Peeter van 
Leendt (w), Jan van Mol (z), 
Jan Martens (n) 

  den Leijakker, 1 lopst. Peeter Jan Dielis de jongste 
(o), de molenstraat (w), Peter 
Jan Dielis de oudste (z), Jan 
van Mol (n) 

  het Nieuwvelt, 3 ½ lopst. de kind. Peeter Jansen (o), 
Peeter van Leendt (w), de 
gem. straet (z), Jan van Mol 
(n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Klooster van Everbode idem   
Lijklama, …. rentmr.   
de Domeijnen rentheffer   
Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
van den Bergh, Jan idem   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137 en 137v  Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  6-4-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaendert, Peeter * koper / debiteur / 
gelover 

steede, huijsinge, schuur, 
landerijen etc. gent. den 
Bergh, Hoogemierde 

 

Roevens, Christina e.v. *    
de Rooij, Peeter # crediteur   
de Rooij, Adriaentje e.v. #    
 schepenen etc.als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137v en 138 Verkoop / transport van obligatie  9-4-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Jan Baptist verkoper   
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van Heijst, Anthonij idem   
van Heijst, Cornelis idem   
van Heijst, Adriaen i.n.v. momboir / verkoper   
van Heijst, (onm.kind.) Peeter +    
Huijbregts, Jan Peeter + erflater   
van Heijst, Adriaen koper Turnhout  
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Huijbregts, Sijke Jan geldschietster 1619   
Bierens, Dielis president   
van den Bergh, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
138 t/m 140 Verkoop / transport (2x)  9-4-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Jan Baptist verkoper   
van Heijst, Anthonij idem   
van Heijst, Cornelis idem   
van Heijst, Adriaen i.n.v. momboir / verkoper   
van Heijst, (onm.kind.) Peeter +    
Huijbregts, Jan Peeter + erflater   
Lemmens, Wouter Hendrik koper het Lang ackerken, ca. 50 

roeden, Hoogemierde 
de erfgen. Jan Verspeeck (o), 
Jan Simons (w), Goijaert van 
den Bergh (z), Goijert Leijten 
(n) 

de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Bierens, Dielis president   
van den Bergh, Jan schepen   
 secretaris als voor   
van Heijst, Anthonij koper 1/3 den Langvoorsen beemt, 

ca. 30 roeden 
Peter Jan Dielis de jonge (o), 
de erfgen. Gijsbrecht van de 
Sande (w), de wed. Cobus 
Leijten (z), de Langvoort (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
140 en 140v Verkoop / transport van obligatie  9-4-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Anthonij verkoper   
van Heijst, Cornelis idem   
van Heijst, Adriaen i.n.v. momboir / verkoper   
Huijbregts, (onm.kind.) Peeter Jan +    
Huijbregts, Jan Peeter + erflater   
Wittens, Jan  * koper   
Dijkmans, Peternella e.v .*    
het Corpus van Lagemierde debiteur / rentgelder   
Peeters, Jan alias Nullens i.n.v. momboir / 

geldschieter 1695 
  

van Heijst, Simon Stevens i.n.v. toesiender / idem 1695   
Huijbregts, (onm.kind.) Peter +    
Stelt, N. secretaris 1695   
van Beers, Willem schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
140v en 141 Verkoop / transport   16-4-1736 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Elisabeth verkoopster   
Schoormans, Nicolaas verkoper   
Schoormans, Jan * koper (mede eigenaar)   
Seelen, Margriet e.v. *  ½ steede, huijsinge, 

landerijen, Hoogemierde aan 
het Hoogh 

 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Weveringh van Holij, ….. rentmr.   
Bierens, Dielis president   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141v en 142 Verkoop / transport   16-5-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vincken, Adriaen e.v. * verkoper   
Dircks, Willemina Willem *    
Vincken, Jacobus # koper   
Lijsens, Jenneke e.v. #  huijs, schuur, schop en 

aangelag, 2 lopst. 5 roeden, 
Lagemierde 

Cobis Adriaens (o), de 
erfgen. Jan Schotsens (z), de 
gem. straet (w), Peter 
Hermens (n) 

  land en groes, ca. 42 ½ 
roeden 

Peeter Jan Meijs (o), de 
erfgen. Anthonij Verhagen 
(z), de straat (w), eigen (n) 

  het Leenbugtje, ca. 51 roeden de erfgen. Peeter Coolen (o), 
Philip Jacob Willems (z), de 
Aa (w), Elisabeth van Soest 
(n) 

  den Hogenwegh, ca. 1 lopst. 
40 roeden 

de erfgen. Peeter Coolen (o, 
z, n), den Hogenwegh (w) 

  het Lhaar (Laar), ca. 2 lopst. 
55 roeden 

onbekend (o), de erfgen. 
Peeter Coolen (z), de gem. 
heijde (w), Philip Jacob 
Willems (n) 

  het Rooijbeemdeke, ca. 1 
lopst. 43 roeden 

de wed. Wouter Verhees (o, 
n), Goijert Lemmens / Bartel 
Verhagen (z, w) 

  een weijvelt, ca. 1 lopst. 18 r.  
Lijklama, ….. rentmr.   
den Prelaat van Everbode rentheffer   
den Arme van Reusel idem   
van Beers, Willem schepen   
van Loon, Peeter idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 141v en 142 Kwitanties betr. 40e penning 6-11-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Pallandt, Elbert Antony heer van 
Zutheim 

ontvanger 40e en 80e 
penning 

sHertogenbosch  

Coolen, Clasina koopster / debitrice ½ van 5 per. land, 
Lagemierde 

 

Mattijssen, Peter Corstiaen verkoper    
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Versfelt, A. ontvanger   
Mattijssen, Peter Corstiaen gelover / debiteur   
van Hooft (Hooff), Peter crediteur   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142v t/m 144v Verkoop / transport (2x)  17-5-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jans, Maria Adriaen * verkoopster   
Peeters, Anthonij e.v. * i.n.v. momboir / verkoper   
Jans, (onm.kind.) Willem Adriaen    
Jans, Jenneke Adriaen # verkoopster   
van Helmont, Jan e.v. #    
Jans, Elijsabeth Adriaen verkoopster   
Jans, Jan Marten Adriaen verkoper   
Jans, Peeter Marten Adriaen idem   
Jans, Adriaen + (groot)vader / erflater   
Martens, Dorothea + (groot)moeder / erfl.   
Coppens, Wouter ^ koper   
van Beurden, Anthonetta e.v. ^  steede, huijsinge, hoff en 

aengelagh, ca. 4 lopst. 7 
roeden 

de gemeijnte (o), Albert 
Otten (z), Henrick Vincken 
(w), het Hasseltstraetje (n) 

  Landt in den Braek, 5 lopst. 
min 5 roeden 

de gem. heijde (o, w), Albert 
Otten (z), Wouter Coppens 
(n) 

  de Verbrande steede, 3 lopst. 
27 roeden 

Dirck Dijckmans (o), de gem. 
straet (z), Henrick Vincken 
(w), de wed. Embregt 
Dijkmans (n) 

  de Koeijweijde, 2 lopst. 42 
roeden 

eigen (o), Jacobus Peeter 
Jansen (z), de Aa (w), Jan 
Francis Jansens (n) 

  heijvelt daer nevens de goederen van de molen (o) 
, eigen (w), Jacobus Peeter 
Jansen (z), Jacobus Swaenen 
(n) 

  den Vonderbeemd, 1 lopst. 22 
roeden  
(leen van den Bogaert ) 

Jacobus Swaenen / Jan 
Francis Jansens (o), de Aa 
(w), de Vonderpad (z), 
Marten van Helmont (n) 

den Arme van Lagemierde rentheffer   
van Beers, Willem schepen Lagemierde  
van Loon, Peter idem   
Patronus, F. secretaris   
Peeters, Anthonij e.v. * koper   
Jans, Maria Adriaen *  steede, huijsinge, schuur, hoff 

en aengelag, 2 ½ lopst. 4 
roeden 

de erfgen. Lafreijs Peeters (o) 
, eigen (z), de gemeente (w) 

  land en groes in Thomas 
Evers aansteede, 2 lopst. 

Cobis Adriaens (o), Aart 
Martens (z), de gemeijnte 
(w), eigen (n) 

  het Laar, 2 lopst. 40 roeden de gemeijnte (o, z), de erfgen. 
Peeter Coolen (w), Cobis 
Vincken (n) 

  land in het Heijvelt, 32 
lopst.? ½ roeden 

de wed. Willem van Steensel 
(o), Bartel Verhagen (z), 
Philip Jacob Willems (w), de 
gem. straet (n) 

  het Driesken, 1½ lopst.  de gem. straat (o, n), de 
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erfgen. Peeter Coolen (z), de 
wed. Willem van Steensel 
(w) 

  het Weijvelt Eusel, 50 roeden  
  den Langen Hauter van Jan 

Cornelis, 3 lopst. 12 roeden 
(leen van den Bogaert) 

Henrick Claassens (o), de 
erfgen. Peter Hermans (z), 
Bartel Anthonij Verhagen 
(w), de Aa (n) 

de Domeijnen rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
144v t/m 145v Verkoop / transport   1-6-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoeven, Johannes * verkoper   
Jansens, Catharina e.v. *    
Verhagen, Barthel Anthonij # koper   
Claassens, Barbara e.v. #  steede den Nullen, huijsinge, 

hoff en boomgaert, 1 lopst. 
30 roeden 

Jacobus Adriaensen (o), de 
straet (w), Miggiel Coolen 
(z), Peeter Hermens (n) 

  Land in den Heijbogt, 1 lopst. 
16 roeden 

als boven 

  Land teijnden den Nullen, 6 
lopst. 10 roeden 

 

  driesken agter de Nullen, 3 
lopst. 22 roeden 

 

  den Voorste Houtert op het 
Laer, 3 lopst. 3 roeden 

 

  den halven Griet Meijs dries, 
2 lopst. 19 roeden 

 

  den halve Kuijpert, 2 lopst. 
22 roeden 

 

  den Langen dries, 3 lopst. 
min 6 roeden 

de erfgen. Anthonij Verhagen 
(o), de kind. Maurits 
Goutsmits (z), de Holtstraet 
(Hoolstraat) (w), de erfgen. 
Peter Coolen (n) 

Hermans, Herman ^ daarvoor eigenaar   
Verbruggen, Elisabeth e.v. ^    
van Beers, Willem schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
145v en 146 Verkoop / transport van obligatie  4-6-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kuijlen, Anna wed.v. * verkoopster   
Aarts, Reijnier + * president schepen Bladel  
Sledde, Remigius oud president / verk. Veldhoven  
Wijnants, Elisabeth verkoopster   
van Helmont, Marten momboir   
de Diaconije of gereformeerde Arme, 
Hoogemierde 

verkrijger   

de Gemeentens Arme, Hoogemierde idem   
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Gorop, Wouter Baltus geldschieter 1678   
Tielens, Wilhelmus daarna rentheffer   
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Tielis (Tielens), Francis idem   
Buschman, Wilhelmus Engelb. predikant   
Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
van den Bergh, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 145v en 146 Kwitantie betr. 40e penning 29-8-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Pallandt, Elbert Antony, heer van 
Zutheim 

ontvanger 40e en 80e 
penning 

sHertogenbosch  

Snellaarts, Hendrik koper / debiteur huijs en aangelag gent. den 
Braakhoek, Lagemierde 

 

van den Gevel, Servaas verkoper   
Versfelt, A. ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
146v Verkoop / transport van obligatie  9-6-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Couwenbergh, Albertus * verkoper Diessen  
Beersmans, Catharina e.v. *    
Jansens, Jacobus koper / verkrijger   
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Bonaarts, Helena Joachim daarvoor renthefster   
Bonaerts, Paulus Joachim geldschieter 1679   
van Herck, Adriaen schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147 Verkoop / transport   26-7-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Boschmans, Peeter e.v. * verkoper   
van Dun, Elisabet *    
Martens, Marten Jan # koper   
Verbrugge, Anneke e.v. #  stuk weijde, ca. 30 roeden, 

Hoogemierde 
Peeter Jan Dielis (o), de gem. 
straet (w), eigen (n), de wed. 
Peeter van Vessem (z) 

Bierens, Dielis president   
van den Bergh, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147v en 148 Verkoop / transport van obligaties  4-8-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Joseph verkoper Bladel  
Lemmens, Goijaert i.n.v. gemachtigde/ verkoper   
van Goirle, Catharina e.v. * constituante   
Ariens, Jan *    
de Gemens Tafel Arme, Lagemierde verkrijger   
het Corpus van Lagemierde debiteur / rentgelder   
Jansen, Jacob geldschieter 1703   
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Lemmens, Adriaen idem 1726   
Buschman, Wilh. Engelb. predikant   
van Beers, Willem schepen   
van Loon, Peeter idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148 en 148v Transport na verkoop  20-8-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Philip Jacob * verkoper Lagemierde  
Bleijs, Helena Matthijs e.v. *    
Vincken, Adriaen # koper   
Dircks, Willemijn Willem e.v. #  kamer met den hoff en 

potinge, ’t Wellensende  
Anthonij Peeters (o, n, z), de 
gem. straet (w) 

van Beers, Willem schepen   
van Loon, Peter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148 t/m 149v Verkoop / transport  30-10-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Maria * verkoopster   
van de Raack, Jan e.v. *    
Verspreuwel, Jan verkoper   
van Laerhoven, Anthonij e.v. # koper   
Verspreuwel, Marta #  ( 2/3 ) huijs, hoff en aengelag, 

ca. 5 lopst., Hoogemierde 
Peeter Lemmens (o), Jenneke 
Verbaendert (w), de gem. 
straet (n) 

den Arme van Hoogemierde rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
  het Morteltje, ca. 1 lopst. het Clooster van Everbode (o, 

w, n) 
Mierdmans, Cornelis president   
van den Bergh, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149v en 150 Transport van obligatie  10-11-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Hondt, Jan Hendrick e.v. * transportant   
Monen, Johanna Jan Lambert *    
van Gijssel (Gijsel) Allegonda Huijbert moeder van *   
Moonen, Johanna Cornelis verkrijgster Antwerpen  
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
van Gijssel, Cornelis Hubregt + oom v. * / erflater   
van Herck, Adriaen schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150 t/m 151 Verkoop / transport in marge: kwitantie 14-6-1737 24-12-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staets, Marten i.n.v. gemachtigde /verkoper   
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Sweerts, Elijsabeth begijn / constituante Turnhout  
Reijns, J.E. notaris idem  
Henricks, Jan getuige   
Dircks, Hendrick idem   
Staets, Peeter koper   
Staets, Jenne Maria koopster ½ steede gent. den Bergh, 

huijs, hoff, stal, schuur en 
aengelag, ca. 3 lopst. 28 
roeden, Hoogemierde 

Peeter Verbaendert (o), de 
straat (z, w), de heijde (n) 

  ½ perc. in den Beekacker, ca. 
15 lopst. 50 roeden 

Cobus van Leendt (o), Peeter 
Verbaendert (z, w), de heijde 
(n) 

  ½ perc. in den Beemdt over 
de Aa, ca. 4 lopst. 30 roeden 

de Heggeweg (o), Goijaert 
Lemmens (z), de Aa (w), de 
heer Neomagus (n) 

  ½ perc. in de Koeijeersel, ca. 
3 lopst. 40 roeden 

de straat (o), Dielis 
Schuurmans (z), Peeter 
Verbaendert (w), Peeter van 
Leendt (n) 

  ½ perc. Eusel in de 
Kruijsvelden, ca. 2 lopst. 10 
roeden 

de heijde (o, n), de Heerbaan 
(w), Peeter Verbaendert (z) 

  ½ perc. in een heijvelt aan 
den Molendijck, 2 lopst. 

de gem. weg (o, z), de wed. 
Jan Schoormans (w), de 
erfgen. Wouter Joris 
Lemmens (n) 

  ½ perc. het Dooijbroeck, ca. 
1 lopst. 

de Aa (o), Abdij van 
Everbode (z), de heijde (w), 
Bartel Verhagen (n) 

  ½ perc. Nieuw akkerland, ca. 
2 lopst. 

de erfgen. Hendrick 
Verbaendert (o), de erfgen. 
Jan Hermens (z), deze 
goederen (w, n) 

de Domeijnen rentheffer   
het Clooster van Everbode idem   
Mierdmans, Cornelis president   
Gerrits, Anthonij Hendrik schepen   
van Loon, Peeter idem 1737   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151v Transport van obligatie  7-1-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Oudenhove, Joost Johannis 
Beaptista 

gemachtigde / 
transportant 

  

Rijsbosch, juffr. ….. constituante   
van Noort, Cornelis notaris Oirschot  
Ketelaers, Matthijs verkrijger Hilvarenbeek  
de Regenten van Lagemierde debiteuren /rentgelders   
Rijsbosch, Philip rentheffer 1683   
van Loon, Peeter schepen Lagemierde  
Coolen, Walterus idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152 en 152v Verkoop / transport  2-5-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Dijckmans, Matthijs * verkoper Lagemierde  
Verbruggen, Jenneke e.v. *    
van den Bergh, Goijaert # koper   
Leijtens, Maria e.v. #  den Nieuwen acker, ca. 2 

lopst., Hoogemierde 
de kopers (o, z), Cornelis 
Miertmans (w), Clemens 
Jansen (n) 

Miertmans, Cornelis president   
van den Bergh, Jan schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152v t/m 154v Verkoop / transport  2-3-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Cornelis verkoper   
Coolen, Walterus i.n.v. schepen / verkoper /  

gek.momboir 
  

Coolen, Jan i.n.v. toesiender / verkoper   
Coolen, (onm.kind.* ) Cornelis    
Dijckmans, Anneke + moeder van *   
Peeters, Catholijn Herman moeder van # / verk.   
van Loon, Peeter i.n.v. schepen / verkoper / 

gek.momboir 
  

Peeters, Peeter Hermen i.n.v. toesiender / verkoper   
Dijkmans, (kinderen #) Miggiel +    
Dijkmans, Adriaentje verkoopster   
van den Bergh, Jan momboir   
Dijkmans, Embregt + (groot)vader / erflater   
Adriaensen, Elisabeth Steven + (gr.)moeder/erflaatster   
Dijkmans, Matthijs ^ koper   
Verbruggen, Jenneke e.v. ^  (deel) steede, huijsinge, hoff 

en aangelag, 4 lopst. 46 
roeden, Lagemierde, het 
Vloeijende 

 

  den dries daar achter, 2 lopst. 
22 roeden 

 

  Land op den Langen acker, 2 
lopst. 

 

  Land in den Agtersten 
Braeck, 5 lopst. 12 roeden 

 

  den Agtersten Hanghbeemd, 
1½ lopst. 

 

  het Meus beemdeken, 3 lopst. 
35 roeden 

 

  (deel) Jacob Riebergs 
Schuurmans akker, 27 roeden 
met nog een deel, 27 roeden 

 

  (deel) den Hanghbeemd van 
Jacob Rieberghs, 44 roeden 
met nog 3 delen daarin, 
samen ca. 2 lopst. 

 

  het Raakschot, 7 lopst. 15 r.  
  den halven Raakschot van 

Lijsken, 2 lopst. 25 roeden 
 

  ½ den Braaksen Santhorst, 
hout en bos, ca. 1 en ½ lopst. 

 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
den H.geest Arme van Lagemierde rentheffer   
den Arme van Hoogemierde idem   
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Lijcklama, ….. renmr. der Geestelijke 
goederen 

  

de Domeijnen rentheffer   
van Herck, Adriaen schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154v en 155 Schuldbekentenis / gelofte betr. voorgaande koop 2-3-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Matthijs * debiteur / gelover Lagemierde  
Verbruggen, Jenneke e.v. * debitrice / geloveres   
Coolen, (onm.kind. #) Cornelis crediteuren   
Dijkmans, Anneke + moeder van #   
Dijkmans, (onm.kind. ^ ) Miggiel + crediteuren   
Peeters, Catholijn Herman moeder van ^   
van Loon, Peeter schepen   
Coolen, Walterus idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155 t/m 157 Transport  2-3-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Cornelis transportant   
Coolen, Walterus i.n.v. schepen / transportant 

/ gekoren momboir 
  

Coolen, Jan i.n.v. toesiender / transport.   
Coolen, (onm.kind.* ) Cornelis    
Dijkmans, Anneke + moeder van *   
Peeters, Catholijn Herman moeder van # / 

transportante 
  

van Loon, Peeter i.n.v. schepen / transportant 
/ gekoren momboir 

  

Peeters, Peeter Herman i.n.v. toesiender / transport.   
Dijkmans, (onm.kind. #) Miggiel +    
Dijkmans, Matthijs transportant   
Dijkmans, Embregt + (groot)vader /erflater   
Adriaensen, Elisabeth Steven + (gr.)moeder/erflaatster   
van den Bergh, Jan ^ schepen / verkrijger   
Dijkmans, Adriaentje e.v. ^  (deel) steede, huijsplaats, hoff 

en aangelag, ca. 2 lopst., 
Hoogemierde in de Stadstraat 

 

  de Reijt, 1 lopst. 40 roeden  
  den Hogenbugt, 48 roeden  
  het Langh akkerken, 54 r.  
  den Beemd bij de Haanrijt, 2 

lopst. 25 roeden 
 

  een Eeursel daaraan, 1 lopst. 
30 roeden 

 

  den Rispakker, 1 lopst. 7 r.  
  het Land in de aensteede, 2 

lopst. 5 roeden 
 

  den Dries neffens den 
Veltakker met het Land 
daaraan, 1 lopst. 36 roeden 

 

  den halve dries achter de  
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Pastorij, 53 roeden 
  heijvelt, 23 roeden  
Dijkmans, Matthijs laatste eigenaar vervallen schuur van Matthijs 

Verbruggen 
 

den H.geest van Hoogemierde rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
de Domeijnen rentheffer   
Miertmans, Cornelis schepen   
Gerrits, Anthonij Henrick idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157 en 157v Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling  11-3-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gestel, Cornelis * debiteur / gelover steede aan ’t Voortende, 
Hulsel 

 

Coolen, Catholijn Peeter e.v. *    
van de Water, Johan # crediteur / rentheffer Hulsel  
van Hoeven, Johanna e.v. #    
van Herck, Adriaen schepen   
Verhagen, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157v Kwitantie  …..-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mierlo, Johan crediteur / ontvanger   
de Regenten van Lagemierde debiteuren   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 157v en 158 Verhuur klad 1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Anthonij verhuurder Hoogemierde  
van de Vinck, Adriaen * huurder   
Dircks, Willemijn Willem e.v. *  steede, huijsinge, landerijen 

etc. gent. de Snellen 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 157v en 158 Verkoop / transport klad ….. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Boschman, Peter (en h.vrouw) verkopers   
Martens, Marten Jan * koper   
Verbruggen, Anneke e.v. *  stuck weijde, ca. 30 roeden, 

Hoogemierde 
Peeter Jan Dielis (o), de gem. 
straat (w), eigen (n), de wed. 
Peter van Vessem (z) 

 
fol. 158: blanco 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
158v en 159 Verkoop / transport van obligatie  26-3-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Dircks, juffr. Peternella verkoopster / 
geldschietster 1711 

Arendonk  

Lheenaers ( Leenaerts), Adriaen assistent   
Jansens, Joseph (en h.vrouw) kopers Bladel  
het Corpus van Lagemierde debiteur / rentgelder   
Dircks, Martinus mede geldschieter 

1711 
  

Stelt, Nicolaes secretaris 1711   
van Heurn, J. registrator sHertogenbosch  
Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
van Loon, Peeter idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159v en 160  Schuldbekentenis / gelofte  16-5-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vincken, Jacobus * debiteur / gelover Lagemierde  
Lievens, Jenneke e.v. *    
Lemmens, Goijaert geldschieter / crediteur   
van Loon, Peeter schepen   
Coolen, Walterus idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160 en 160v Transport na verkoop in marge: kwitantie 5-3-1740 25-5-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Noijens, Adriaen i.n.v. momboir / transportant   
Coolen, Miggiel Peeter i.n.v. toesiender / idem   
Noijens, (onm.kind. * ) Garrit +    
van Hasselt, Yken  (+ ?) moeder van *   
Neomagus, hr. Samuel # predikant / verkrijger Vessem  
Stelt, Maria e.v. #  kamer, deel in den hoff, deel 

v.d. schop, ½ oven en put, 
Lagemierde aan de plaats 

 

van Loon, Peeter schepen   
Coolen, Walterus idem   
Patronus, F. secretaris   
Dijkmans, Matthijs schepen 1740   
van Loon, Anthonij idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161 en 161v Schuldbekentenis / gelofte betr. voorgaande verkoop 

in marge: kwitantie 5-3-1740 
25-5-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Neomagus, hr. Samuel * predikant / debiteur / 
gelover 

Vessem  

Stelt, Maria e.v. *    
Noijens, (onm.kind. # ) Garrit crediteuren   
van Hasselt, Yken moeder van #   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161v t/m 162v Transport na verkoop  25-5-1737 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Miggiel Peeter transportant   
Noijens, Adriaen i.n.v. momboir / transportant   
Noijens, (onm.kind. * )Garrit +    
van Hasselt, Yken moeder van *   
Willems, Peeter Jan # verkrijger   
Jonckers, Maria Nicolaes e.v. #  beemdeken, Lagemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162v en 163 Verkoop / transport  21-8-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Jacobus verkoper   
Coppens, Wouter * koper   
van Buerde (Beurden), Anthonetta e.v. *  land en groes in de Hasselt, 

Lagemierde 
het Hasselstraetje (o), de 
erfgen. Jan Plompen (z), 
Albert Otten (w), Goijaert 
Lemmens (n) 

Lijclama, ….. rentmr.   
van Loon, Peeter schepen   
Coolen, Wouterus idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163 en 163v Transport na verkoop  22- 9-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Graef, Johan procureur / 
transportant 

Lagemierde  

van Mierdt, Johan verkrijger sHertogenbosch  
  ½ hoeve gent. de Schaepsdijk 

, huijsinge, landerijen etc., 
Lagemierde, het Wellensende 

 

Cremers, (erfgen.) Hermen + daarvoor eigenaars   
Willems, Philip Jacob * koper andere helft   
Bleijs, Helena Matthijs e.v. *    
de Kerck van Lagemierde renthefster   
Coolen, Walterus schepen   
Lemmens, Goijert idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164 Transport na verkoop  24-10-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Miggiel Peeter transportant Weelde  
Coolen, Walterus verkrijger kamer met 1/3 aansteede, 

Lagemierde, ‘t Wellensende 
 

Verbruggen, Goijaert president   
Lemmens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164v en 165 Transport na verkoop in marge: kwitantie 6-8-1738 25-10-1737 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoeven, Johannes * transportant Oirschot  
Jansens, Maria Catharina e.v. *    
Panenburgh, Henrick # verkrijger   
Coolen, Maria Wouter e.v. #  akker gent. het Heijvelt, 

Lagemierde aan het 
Mispelende 

 

Jansen, Peeter + daarvoor gebruiker   
Lijklama a Nijholt, …… rentmr.   
Lemmens, Goijaert schepen Lagemierde  
Coolen, Walterus idem   
 secretaris als voor   
Dijckmans, Mattijs schepen 1738   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165 en 165v Verkoop / transport van obligatie  28-10-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuermans, Dielis verkoper Hoogemierde  
van Heijst, Adriaen koper Turnhout  
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Bierens, juffr. Maria begijntje / eerder 

transportante 1684 
Turnhout  

Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165v en 166 Verkoop / transport van obligatie  25-9-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beersmans, Joghem verkoper Diessen  
Kools (Cools), Clara Clasina koopster Antwerpen  
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Bonaerts, Helena Joachim daarvoor transp. 1722   
Bonaerts, Paulus Joachim geldschieter 1679   
Verhagen, Jan (schepen)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166 en 166v Verkoop / transport   2-11-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Essen, Franciscus notaris   
de Loecht, Johannes e.v. * verkoper   
Jacobs, Margrita Govaert *    
van Eijck, Wouter e.v. # koper   
Jacobs, Jenneke Govaert #  ½ steede, huijsinge, schuur, 

stal, landerijen, Hoogemierde 
aen het Hoogh 

 

Verbruggen, Goijaert president   
Gerts, Anthonij Henrick schepen   
Schoormans, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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166v t/m 168v Transport na verkoop in marge: kwitanties 4-11-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Adriaen transportant / (momb.)   
Schoormans, Jacobus idem   
Schoormans, Anneke transportante   
Wouters, Hendrick Jan i.n.v. toesiender / transport.   
Schoormans, Jenneke Jan    
Schoormans, Willem i.n.v. momboir / transportant   
Schoormans, Jan Willem    
Schoormans, Johanna Maria Willem Jan    
Verspaendonck, Jan * koper / verkrijger   
van Vessem, Allegonda Peeter e.v. *  1. huijsinge, hoff, schuur, 

schop, 24 roeden, 
Hoogemierde 

 

  2. Goijaert Wouters akker, 1 
lopst.  

 

het Clooster van Everbode rentheffer   
  3. den Gerstakker, 2 lopst.  
  4. het Suetrijt, 1 lopst. 11 r.  
  5. het Loo van Goijaert, ca. 3 

lopst. 10 roeden 
 

  6. het Groot Leijbroek, ca. 2 
lopst. 

 

  7. het Groot Heijvelt, 2 
percelen, ca. 3 lopst. 

 

  8. het Heijvelt van Adriaen 
Verspreuwel, ca. 2 lopst. 

 

  9. Heijvelt, 1 lopst. 30 roeden  
  10. den Verlooren kost, ca. 45 

roeden 
 

  11. den Philips akker, 1 lopst. 
32 roeden 

 

  12. 1/3 het Nieuwvelt, 1 
lopst. 16 roeden 

 

sGravesande, …. rentmr.   
  13. den Hanrijt, 1 lopst. 15 

roeden 
 

  14. den Beemdt op Hongeren, 
1 lopst. 4 roeden 

 

  15. den Bogt, ca. 2 lopst. 26 
roeden 

 

de Kercke van Hoogemierde renthefster   
den Arme van Hoogemierde rentheffer   
Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168v t/m 169v Transport na verkoop  8-11-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Graef, Johan procureur / curator / 
transportant 

  

……, wed.v. Hendrick Verbaendert verkrijgster Land en dries gent. de Rijt, 
ca. 6 lopst., Hoogemierde, 
Culdersrode 

Peeter Lemmens (o), Joost 
Coolen (w), Jan en Peeter van 
Moll (z), den Beekakker (n) 

van den Heuvel, Jan daarvoor eigenaar / 
gebruiker 
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van Moll, Jan Matthijs daarvoor eigenaar   
van Laarhoven, Anthonij idem   
Verhagen, Bartel crediteur   
Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169v en 170 Verkoop / transport  19-12-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Baptist verkoper Turnhout  
Verspaendonck, Peeter koper beemdeke aen de Langhvoort 

, ca. ½ lopst. 
de heijde (o), Peeter van 
Hooft (w), Adriaen Jacobs 
(z), Peter Jan Hermans (n) 

het Clooster van Everbode rentheffer   
Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170 en 170v Verkoop / transport  1-2-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoeven, Johannes e.v. * verkoper Oirschot  
Jansens, Maria Catharina *    
Neomagus, Samuel  # koper Lagemierde  
Stelt, Maria e.v. #  ouwe schop met de grond van 

het kamertje tot den hof, 
Lagemierde aan de Plaats 

de erfgen. heer van Wamel 
(o), de Plaats (z), het gem. 
straatje ? (w), Catharina van 
Soest (n) 

Colen, Walterus schepen   
Lemmens, Goijaert idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170v en 171 Verkoop / transport  19-2-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……, wed.v. Henrick Verbaendert verkoopster   
van Heijst, Johannes koper de Rijet (Rijt), ca. 6 lopst., 

Hoogemierde in het 
Coldersrode 

Peeter Lemmens (o), Joost 
Coolen (w), Jan en Peeter van 
Mol (z), den Beekakker (n) 

Verbruggen, Goijaert president   
Gerts, Anthonij Henrick schepen   
Schoormans, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171 t/m 172 Verkoop / transport  19-2-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Moll, Jan verkoper   
van Moll, Peeter idem   
van Heijst, Johannes koper kwade schuur en aangelag, 

ca. 3 ½ lopst. 
eigen (o, w, n), de gem. straet 
(z) 

  het Heijvelt, ca. 2 ½ lopst. eigen (o), Anthonij Henrick 
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Gerts (z), Jan Martens (w), 
Peter Anthonij van Heijst (n) 

  Land in den Geeracker, ca. 1 
lopst. 9 roeden 

eigen (o, n), Jan Martens (z), 
Cobus van Leendt (w) 

Verbruggen, Goijaert president   
Gerts, Anthonij Henrick schepen   
Schoormans, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
den Armen rentheffer   
de Domeijnen idem   
het Clooster van Everbode idem   

 
 

Einde nov. 2015 


