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

Machtiging t.b.v. transport (copie)  6-3-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Walraven, Johan Fransois notaris Helmond  
Martens, Jan Baptist * constituant / verkoper Beeck  
Coolen, Joost Peter gemachtigde Hoogemierdt  
Huijbregts, Peeter Jan huurder / koper ½ huijsinge, brouwerije, 

stallinge, schuur, schop, hoff 
etc. in het Culensrode 

 

Martens, Steven + vader v. * / erflater   
van den Bergh, Anneke + moeder v. */erflaatster   
Slaats, Barthel procureur / getuige Aarle  
Sanders, Antonij oud borgmr. / getuige Helmond  
Patronus, F. secretaris Mierde  

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v t/m 5, fiche 1, rij 
3!! en 1 

Verkoop in marge: div. aflossingen 5-4-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Maria * verkoopster   
Coolen, Joost Peter e.v. * mede verkoper / 

gemachtigde van # 
Hoogemierde  

Martens, Jan Baptist # mede verkoper Beeck   
Walraven, Johan Fransois notaris Helmond  
Sanders, Anthonij oud borgemr./ getuige Helmond  
Slaats, Bartel procureur / getuige Aarle  
Sollen, Catharina e.v. ^ mede koopster   
Huijbregts, Peeter Jan ^ koper  ½ huijsinge, brouwerije, 

stallinge, schuur, schop etc., 
ca. 1 lop. 40 roeden 

de gem. straat  (o, z), Henrick 
Jan Hermens (w), de kind. 
Jan Dielis Verspaendonck (n) 

  het Hoijbroeck, ca. 2 lopst. de Aa (o), de heijde (w), de 
wed. Verbaendert (z), het 
Clooster van Everbode (n) 

  het Heijvelt, ca. 1 lopst. Cornelis Roevens (o), Cobus 
van Leendt (w), Henrick 
Hermens (z), de heijde (n) 

  den Bosakker Jacob Coolen (o, n), Jacob 
van Diessen (w) 

Staats Domeijnen rentheffer   
  den Langen akker de kind. Jan Verspaendonck 

(o, z), de gem. straet (w), Jan 
Martens (n) 

  het Compeers akker het Clooster van Everbode 
(o), Lambregt van den Borne 
(w), Goijaert Verbruggen (z), 
de erfgen. Adriaen 
Verspreeuwel (n) 

  den Hogen akker aen het 
Wisselt, ca. 1 lopst. 42 roeden 

de erfgen. Adriaen 
Verspreeuwel (o, n), de 
Heerbaen (z), Henrick 
Hermens (n) 

  den Breeden akker Adriaen Henricks (o), Jan 
Lemmens (w, z), Adriaen 
Crolle (n) 
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  het Loo, ca. 2 ½ lopst. de Hoeve van Everbode (o), 
Anthonij van Heijst (z), Joris 
Lemmens (w), de erfgen. 
Gijsbert van de Sande (n) 

  de Suitrijt Jan Mols (Moes ?)(o), de 
koper (w), Clement Jansens 
(n) 

  den Garsakker (Garstakker) Jan Martens (o), Peeter 
Sweens (z), de kind. Jan 
Verspaendonck (n), de 
heerbaen (w) 

  polder het Rouvelt, ca. 5 lops. Wouter Joris Lemmens (o), 
de erfgen. Jan Hermens (w), 
de gem. heijde (z), de erfgen. 
Bernhardt van Leendt (n) 

  den Broekstreep, ca. 4 lopst.? de koper (o), Jan Martens van 
de Sande (w), een heijdtje (z), 
Goijaertvan den Bergh (n) 

  de Smalle en den Breeden 
akker inde Hoge akker, 
samen ca. 3 lopst. 

de goederen van de 
Ubelsteede (o), Peeter 
Miertmans (w), Peeter van 
Lheendt (van Leent)(z), 
Dielis Schuurmans (n) 

Martens, Steven + ** erflater / daarvoor 
eigenaar 

  

van den Bergh, Anneke + e.v. ** erflaatster   
Verbruggen, Goijaert president Hogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
Miertmans, Cornelis schepen 1744   
Mertens, Maria (Martens) * verkoopster / 

ontvangster 1746 / 
1748 

  

Koolen, Joost (Coolen) e.v. * verkoper / ontvanger 
1746 / 1748 

  

Bierens, Dielis 1746   
Lemmens, Jan schepen 1748   
Cools, Peter schepen 1748   
Vromans, Thomas schepen 1758   
van de Sande, Wouter schepen 1758   
Duijtz, E. secretaris 1758   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5v t/m 7v, fiche 1, rij 1 Verkoop  11-4-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Wouter Henrick verkoper / 
gemachtigde van * 

  

Lemmens, Johannes * mede verk. / constit.   
Lemmens, Elijsabeth * idem   
Lemmens, Maria * idem   
Hermans, Henrick Jan # koper   
Lemmens, Elijsabeth Jan e.v. # mede koopster behuijsinge, kamer, schuur, 

schop, hof en aangelag, 2 lop. 
41 roeden 

Peter Jan Huijbregts (o), Jan 
Martens (w), de gem. straet 
(z), Jan van Mol (n) 

  Land in den Hofstadt, 48 
roeden 

de gem. straet (o), het 
Clooster van Everbode (w), 
Peeter Jan Dielis 
Verspaendonck (z), Cobus 
van Leendt (n) 
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  den Groten akker, 1 lopst. 54 
roeden 

Peeter Jan Huijbregts (o), 
Michiel Ubels (w, z, n) 

  den Boschakker, 41 roeden Jan Martens (o, z), Cornelis 
Miertmans (w) 

  den Valakker, 1 lop. 47 
roeden 

Cobus van Leendt (o), de 
gem. straet (w), Jan Lemmens 
(z), Peter Verspaendonck (n) 

  een Eersel in de Santstraet, 2 
lopst. 20 roeden 

de gem. Aa (o), de gem. 
straet (w), Jan Martens (z) 

  Landt inde Aensteede, 3 lops. Jan Martens (o), het Clooster 
van Everbode (w, z, n) 

  de Voort, 2 lopst. Jan Wittens (o), Cobus van 
Leendt (w), Cornelis Roevens 
(z) 

  het Boschken, 45 roeden Marten Staats (o), Cobus van 
Leendt (w), Cornelis 
Adriaens (z) 

  heijvelt aende Broekstreep, 
ca. 40 roeden 

Peeter Huijbregts (n), Peeter 
Jan Hermans (w) 

  de Grote Hofstadt, 3 lopst. 14 
roeden 

de gem. straet (o), het 
Klooster van Everbode (w), 
Peeter Verspaendonck (z) 

  de Kleijne Hofstadt, 1 lopst.  Peeter Jan Verspaendonck 
(o), het Klooster van 
Everbode (w) 

  beemdeken (leenroerig onder 
Bartel Verhaegen), ca. 100 
roeden 

de gem. Aa (o), de eigen. ? 
(w), Cornelis Roevens (z) 

den Armen van ……. rentheffer   
’sLandts Domeijnen rentheffer   
het Klooster van St. Truijen rentheffer   
het Klooster van Everbode rentheffer   
Lijklama rentmr. / rentheffer   
Verbruggen, Goijaert president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 en 8v, fiche 1, rij 1 Transport  7-5-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ven, Josina * transportante Gemert  
Costers, Nicolaas e.v. * mede transportant   
Rochers, Jan Fransis # verkrijger Hoogemierde  
Miertmans, Elijsabeth e.v. # mede verkrijgster ¼ erfsteede, Hoogemierde  
Miertmans, Maria + erflaatster   
Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v t/m 9v, fiche 1, rij 2 Verkoop  7-5-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
Roechers, Fransis e.v. * (Rochers)  verkoper   
Miertmans, Elijsabeth * mede verkoopster   
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Verspaendonck, Steeven # koper   
Schoormans, Digna e.v. # mede koopster beemdeke op Hongeren de wed. Adriaen Jacobs (o), 

de gem. heijde (w), Lambregt 
van den Borne (z) 

Patronus, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 t/m 10v, fiche 1, rij 2 Verkoop  2-8-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoeven, Johannes * verkoper Oirschot  
Jansens, Maria Catharina e.v. * verkoopster   
Lemmens, Maria # koopster   
Jansen, Jan Fransis e.v. # koper   
Rombouts, Wouter momboir   
Lemmens, Adriana  mede koopster ¾ huijske, stalling, schuur, 

hof aende plaats, Lagemierde 
de hr. Ghijsens (o), de hr. 
Neomagus (w), de gemeijne 
straet (z) 

Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
Verhagen, Jan schepen Hulsel  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 t/m 13, fiche 1, rij 2  Verkoop (3x)  13-9-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaensen, Cornelis curator / verkoper   
van der Sande, Maria Hendrick + erflaatster   
Leijtens, Goijaert * koper   
……….., Maria e.v. * koopster den Neeren akker, ca. 100 

roeden, Hoogemierde 
Peeter van Leendt (o, w), de 
gemeijne straet (z, n) 

  het Rijntjens, ca. 30 roeden Dielis Bierens (o, z), Peeter 
van Gorop (w, n) 

van der Sanden, Marten daarvoor gebruiker   
Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
van de Poel, Peter (en huijsvrouw) kopers / verkrijgers obligatie  
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 t/m 14, fiche 1, rij 2  Vestiging van rente in marge: kwitantie  29-9-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Philip Jacob * koper / debiteur / 
rentgelder 

  

Bleijs, Helena e.v. * mede rentgeldster ½ hoeve ’den Schaepsdijck’: 
huijsinge, landerijen etc. 

 

Coolen, Walterus schepen Lagemierde  
Dijkmans, Mathijs schepen   
van de Sande, Jan (in marge) crediteur ?   
van Hooghstraten, Jan (in marge)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 t/m 15v, fiche 1, rij 
3  

Verkoop  6-10-1738 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Nicolaes verkoper   
Goutsmits, Catharina * verkoopster   
Debij, Jan Adam e.v. * (de Bij / de Bie)    
Goutsmits, Peeter verkoper   
van Dongen, Jan momboir   
van Dongen, (onm.kind #) Wouter    
Goutsmits, Helena moeder van #   
Verhagen, Catharina koopster ½ steede, stal, hoff en 

aengelagh, 1 lopst. 15 roeden 
de wed. Adriaen Verhagen (o, 
z), Philip Jacob Willems (w), 
de wed. Michiel Dijkmans (n) 

  stuck landt en groes in den 
Steenoven, 6 lopst. 51 roeden 

Philip Jacob Willems (o), de 
wed. Jan Wittens (z), de 
akkerstraat (w), de wed. 
Adriaen Verhagen (n) 

  (deel) den Bundt akker, 2 
lopst. 11 roeden 

Aart Martens (o), den akker 
wegh (z), Peter Corstiaen 
Matthijssen (w) 

  2/3 Griet Meijs dries, 1 lopst. 
32 roeden 

de gem. wegh (o), Barthel 
Verhagen (z, n), de 
Hoolstraet (w) 

  den Bundersbeemt met den 
Horst, 3 lopst. 42 roeden 
(leengoed) 

Cathalijn van Zoest (o), de 
wed. Jan Wittens (z), Peter 
Corstiaens (n) 

  den Kuijpert, 50 roeden 
(leengoed onder Barthel 
Verhagen) 

 

Colen, Waltherus schepen Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16 en 16v, fiche 1,rij 3  Verkoop  12-11-1738 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Anna Catharina verkoopster (geb.: Breda)  
van Leendt, Peter koper 1/6 goederen van *, 

Hoogemierde 
 

van Leendt, Berhart (Bernhard) *    
Verbruggen, Goijaert schepen   
Huijbregts, Peeter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v t/m 17v, fiche 1, 
rij 3  

Verkoop erfdeel  2-1-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Fransis verkoper Hoogemierde  
Lemmens, Wouter broer / koper 1/7 steede, huijsinge, stal, 

schuur, schop, hof en 
aengelagh, Hoogemierde 

 

Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v t/m 18v, fiche 1, 
rij 3  

Verkoop  28-1-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Alexander verkoper (geb.: Breda)  
van Leendt, Peeter koper 1/5 steede, aengelagh, 

landerijen etc., Hoogemierde 
in het Culensrode 

 

van Leendt, Bernhardt daarvoor eigenaar   
Verbruggen, Goijaert president   
Huijbregts, Peeter schepen   
van Leendt, Jan Baptist (i.n.v. vader)    
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18v t/m 21v, fiche 1, 
rij 4 

Verkoop  24-2-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Cathalijn wed.v. Cornelis van 
Gestel 

verkoopster   

Coolen, Joost broer / momboir   
van Heijst, Matthijs * koper   
……….., Jenneke e.v.  * mede koopster steede, huijsinge, hoff en 

aengelagh, ca. 1 lopst. 12 
roeden, Hulsel aen het 
Voorteijnde 

de kind. Jan Goutsmits (o, z), 
de straet  (w), de hr. Hartongh 
(n) 

  den Hellekensvoort akker, ca. 
2 ½ lopst. 

de gem. straet (o), de hr. 
Hartongh (z), de kind. Jan 
Goutsmits (w, n) 

  den Eertbrant, ca. 1 lopst. 5 
roeden 

Adriaen van Herck (o), 
Cathalijn Peeter Dircks (z), 
de kind. Jan Goutsmits (w), 
de hr. Hartongh (n) 

  het Beeken heijvelt, ca. 1 lop. de kind. Jacob Peeters (o), de 
molenwegh (z), de hr. 
Hartongh (w), Adriaen 
Paridaens (n) 

  het Bieseven, ca. 2 lopst. 25 
roeden 

de hr. Hartongh (o, w, n), 
Adriaen Koijmans (z) 

  den Smeelakker, ca. ½ lopst. de wed./kind. Hendrick 
Simons (o, z), de gem. wegh 
(w), Adriaen Koijmans (n) 

  den Mortel, ca. 4 lopst. Adriaen van Herck (o), de 
kind. Jan Goutsmits (w, z, n) 

  den Keijfakker (Keijsakker ?) 
, ca. 30 roeden 

de hr. Hartongh (o), de kind. 
Jan Goutsmits (z, w, n) 

  Wouter Daniels akker, ca. 1 
lopst. 49 roeden 

de kind. Jan Goutsmits (o, n), 
Adriaen van Herck (z), de 
wed. / kind. Hendrick Simons 
(w) 

  eusel den Kalverenbogt, ca. 2 
lopst. 22 roeden 

de straat  (o), de hr. Hartongh 
(z), de kind. Jan Goutsmits 
(w), Cathalijn Peeter Dircks 
(n) 

  het Elsken, ca. 1 lopst. 45 
roeden 

de Aa (o), Cathalijn Peeter 
Dircks (z), zijn selfs (w), 
Adriaen van Herck (n) 
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  Euwsel in den Hollander, ca. 
3 lopst. 

de gem. heijde (o), de kind. 
Jan Goutsmits (z), de 
gemeente / heijde(w) 

  het Weijke van Geertruij 
Anthonis, ca. 2 lopst. 

de Aa (o), Peeter Rombouts 
(z), de gemeente (w), Adriaen 
Raemakers (n) 

  het Wilbroeck van Matthijs 
Hendricks, ca. 2 lopst. 36 r. 

Peeter Hendricks (o, z), de hr. 
Hartongh (w), zijn selfs (n) 

  het Vonderbroek, ca. 1 lopst. 
54 roeden 

de Aa (o), Jan Hendricks (z), 
de hr. Hartongh (w), de wed. 
Hendrick Simons (n) 

  den Voorsten bogt, ca. 3 
lopst. 7 roeden 

de kind. Jan Goutsmits (o, n), 
Cathalijn Peeter Dircks (z, w) 

  den Voorsten dries, ca. 2 ½ 
lopst. 

de kind. Jan Goutsmits (o), 
Peeter Rombouts (z, w), de 
gem. straet (n) 

  het Hooijschoor, ca. 1 lopst. de straet (o), Adriaen van 
Herck (z), de kind. Jan 
Goutsmits (w), de hr. 
Hartongh (n) 

  den Polder (heijde), ca. 1 lop. 
15 roeden 

de kind. Jan Goutsmits (o, z, 
w), Peeter Henrick Peeters 
(n) 

van de Water, Johannis crediteur / rentheffer   
Verhagen, Jan schepen   
van der Heijden, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 en 22v, fiche 1,rij 4 Verkoop  14-3-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Thomas verkoper   
van Vessem, Allegonda * verkoopster   
Verspaendonck, Jan e.v. * mede verkoper   
van den Bergh, Catharina koopster   
van den Bergh, Embregt koper   
van den Bergh, Elijsabeth koopster huijs, hoff, aengelag, 2 ½ lop. 

, Hoogemierde 
de gem. straet (o), Goijaert 
van den Bergh (w, z), Peeter 
Verspaendonck (n) 

van de Sande, Jan Wouters (en h.vr.) rentgelders ?   
Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
Huijbregts, Peeter Jan schepen   
Dijkmans, Adriana wed.v. Jan van den 
Bergh 

   

Patronus, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 t/m 25v, fiche 1, rij 
4 

Verkoop  20-3-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Jan verkoper / gemacht.   
Verhagen, Elijsabeth constituante   
de Witte, Guilhelmus notaris   
Verhagen, Jenneke * verkoopster   
van Endthoven, Jaspar e.v. * mede verkoper   
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Verhagen, Digna # verkoopster   
Luijten, Adriaen e.v. # mede verkoper   
Naijkens, Arnoldus i.n.v. vader / voogd / verk.   
Naijkens, (kind ^ ) Arnoldus    
Verhagen, Maria + moeder van ^   
Verhagen, Migghiel (Michiel) verkoper   
Rademakers, Catharina wed.v. Adriaen 
Verhagen 

   

Verhagen, Cornelia ** verkoopster   
van Loon, Peter e.v. ** mede verkoper   
Bleijs, Helena ## daarvoor eigenares   
Willems, Philip Jacob e.v. ##    
Verhagen, Bartel ^^ koper   
Claassens, Barbara e.v. ^^ koopster huijsinge, stal, schuur, schop 

en aengelegen erven aen het 
Wellende (Wellenseijnd) , 
Lagemierde 

Catharina van Soest (o), de 
gem. straet (w), Jacobus 
Vinken (n), Willemijn 
Cortens (z) 

  het Heesterbosch Wouter Miertmans (o), Peter 
Hermans (w, z), het Laer (n) 

  het Middelste heijvelt Peeter Hermans (o), Wouter 
Miertmans (w), de Nullen (z), 
Peeter Corstiaensen (n) 

  akker het Heijvelt Peeter Corstiaensen (o, z), de 
gem. heijde (w), het Laer (n) 

  Jacobs akker de gem. straet (o, w, n), 
Peeter Hermans (z) 

  den Daalakker Marten van Helmont (o), den 
akkerwegh (w), Steven 
Goijaerts (z), Peter Meijs (n) 

den Arme van Reusel rentheffer   
  den Garstakker Barthel Verhagen (o), 

Hermanus Janssens (w), de 
erfgen. v.d. hr. van Wamel 
(z), Philip Jacob Willems (n) 

  den Voortbeemdt Wouter Miertmans (o), 
Cathalijn Rademakers (z), 
Wouter van de Sande (w), de 
gem. Aa (n) 

van der Vincken ?, Adriaen *# daarna koper van 
voorgaand perceel d.d. 
12-5-1739 

  

Dircks, Willemijn Willem e.v. *#    
  (deel) den Bullensbeemdt Jan Fransis Jansens (o), 

Barthel Verhagen (w, z), 
Hermanus Jansens (n) 

  den Heijligengeest beembt Cornelis van Dooren (o), de 
gem. straet (w), Adriaen de 
Weijs (z), Wouter van de 
Sande (n) 

  de Weegh Adriaen de Weijs (o), Peeter 
Corstiaensen (w), Lafreijs 
van Rooij (z), Philip Jacob 
Willems (n) 

den Arme van Lagemierde rentheffer   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
Coolen, Walterus schepen   
Dijkmans, Matthijs schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 t/m 27, fiche 1, rij 5 Verkoop  20-3-1739 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Jan verkoper / gemacht.   
Verhagen, Elijsabeth constituante   
de Witte, Guilhelmus notaris   
Verhagen, Jenneke * verkoopster   
van Endthoven, Jaspar e.v. * mede verkoper   
Verhagen, Digna # verkoopster   
Luijten, Adriaen e.v. # mede verkoper   
Naijkens, Arnoldus i.n.v. vader / voogd / verk.   
Naijkens, (kind ^ ) Arnoldus    
Verhagen, Maria + moeder van ^   
Verhagen, Migghiel (Michiel) verkoper   
Verhagen, Cornelia ** verkoopster   
van Loon, Peter e.v. ** mede verkoper   
Verhagen, Bartel  verkoper   
Rademakers, Cahalijn wed.v. Adriaen 
Verhagen 

koopster behuijsinge, stal, schuur met 
aengelegen erve aen het 
Vloeijende, Lagemierde 

Adriaen Paridaens (o), de 
gem. straet (w), Wilbordt 
Sergers (z), Albert Otten (n) 

  het Kleijn hofken  
  den Braak Wouter Coppens (o), Jacobus 

Maes (w), Matthijs Dijkmans 
(n) 

  den Smeelbergh Cobus Maes  (o), de gemeijne 
heijde (w,z ), Matthijs 
Dijkmans (n) 

  den Deckbeemt Lafreijs van Rooij (o), 
Hermanus Jansens (w), de 
gem. straet (z, n) 

Bleijs, Helena daarvoor eigenares   
Coolen, Walterus schepen   
Dijkmans, Matthijs schepen   
Patronus, F. secretaris   

 
27v en 28 ontbreekt  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28v t/m 29v, fiche 1, 
rij 5 

Kwitantie / gedeeltelijke aflossing  31-3-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Johan crediteur / ontvanger Bladel  
de gemeente (het Corpus) van 
Hoogemierde 

debiteur    

Dircks, Anneke eerst creditrice  1676   
Dircks, Jenneke idem   
Moonen, Jenneke daarna creditrice   

 
fol. 30 ontbreekt 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31 t/m 32v, fiche 1, rij 
5 

Verkoop  25-4-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Joseph momboir / verkoper   
Verhoeven, Johannis toesiender / verkoper   
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Jansens, Walterus (onm.)   
Staats, Peter koper ½ stede, schuur, schop, stal 

en aengelegen erve, ca. 3 lop. 
28 roeden, Hoogemierde 

Peeter Verbaendert (o), de 
straet  (z, w), de heijde 

  ½ den Beekakker, ca. 5 ? 
lopst. 30 roeden 

Cobus van Leent (o), Peeter 
Verbaendert (z, w), de heijde 
(n) 

  ½ parceel inden Beembt over 
de Aa, ca. 4 lopst. 30 roeden 

de Heggewegh (o), Goijaert 
Lemmens (z), de Aa (w), de 
hr. Neomagus (n) 

  ½ de Koeijeersel, ca. 3 lopst. 
40 roeden 

de straet  (o), Dielis 
Schuurmans (z), Peeter 
Verbaendert (w), Peeter van 
Leendt (n) 

  ½ parc. in het eusel inde 
Kruijsvelden, ca. 2 lopst.10 r. 

de heijde (o, n), de Heerbaen 
(w), Peeter Verbaendert (z) 

  ½ hoijvelt aen den 
molendijck, 2 lopst. 

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

  ½ het Doijbroeck, ca. 1 lopst. de Aa (o), de erve van 
Everbode (z), de heijde (w), 
Barthel Verhagen (n) 

  ½ nieuw akkerlandt, ca. 2 
lopst. 

de erfgen. Hendrick 
Verbaendert (o), de erfgen. 
Jan Hermans (z), de voorn. 
goederen (w, n) 

Huijbregts, Peeter Jan schepen   
Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
Patronus, F. secretaris   
het Clooster van Everbode renteheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 en 33v, fiche 2,rij 1 Obligatie / gelofte in marge: aflossing 14-10-1776 25-4-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staats, Peeter koper / debiteur   
Staats, Jenneke koopster / debitrice   
Staats, Marten * koper / debiteur   
van Opstal, Maria e.v. *  steede, landerijen, etc.  
Jansens, Joseph momboir / crediteur   
Verhoeven, Johannis toesiender / crediteur   
Jansens, Walterus verkoper (onm.)   
Huijbregts, Peeter Jan schepen Hoogemierde  
Dijkmans, Matthijs schepen   
Patronus, F. secretaris   
Staats, Jacobus aflosser 1776   
van Haasendonk, Cornelis schepen 1776   
van de Water, Abraham schepen 1776   
van Heusden, J. secretaris 1776   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34 t/m 35, fiche 2, rij 1 Verkoop in marge: kwitantie 1741 25-4-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs * verkoper   
Verbruggen, Jenneke e.v. * verkoopster   
Huijbregts, Peeter Jan # koper   
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Sollen, Catharina e.v. # mede koopster den Kercken acker, 2 lopst. 
30 roeden, Hoogemierde 

Peter Jan Dielis den oudste 
(o), de wed. Jan van den 
Bergh (w), Goijaert van den 
Bergh (z) 

Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 t/m 37v, fiche 2, rij 
1 

Transport na verkoop (3x) in marge: kwitantie 1740 30-4-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Wilhelmus momboir / transportant   
Leijtens, Goijaert toesiender / transport.   
van Beerse, Peeter  (onm.)   
Dijkmans, Adriaantje wed.v. Jan van 
den Bergh (en kinderen) 

verkrijgers huijsinge, hoff, schop en 
aengelegen erve, 2 ½ lopst., 
Hoogemierde 

de kopers (o), de gem. straet 
(w), Peter Jan Dielis de 
jongste (z), Clement Jansen 
(n) 

van Beerse, Cornelis laatste gebruiker   
de Back, C. rentmr. / rentheffer   
Verbruggen, Goijaert president   
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
van den Bergh # verkrijger   
Leijten, Maria e.v. # verkrijgster ½ schuur in de Stadt strate Peter Jan Maes (o), de wed. 

Jan van den Bergh (z), de 
gem. straet (w) 

  den Veltakker, ca. 3 lopst. Maria Verspeeck (o), erfgen. 
Henrick van Beers (z), 
Anthonij van Heijst (w), de 
Abdije van Everbode (n) 

de kercke van Hoogemierde renthefster   
Huijbregts, Peeter Jan schepen   
van den Borne, Jacobus * koper   
Dijkmans, Petronella e.v. * koopster beemdeke, 1 lopst., 

Hoogemierde aende 
meulenbrugge (molenbrug) 

de Aa (o), Peter Jan Hermans 
(z), de Hoolstraet (w), Peter 
Verspaendonck (n) 

  1/3 heijvelt aen het 
Regenschot 

de Hoolstraet (o), de erfgen. 
Cornelis van Beerse (z), de 
erfgen. Henrick van Rooij 
(w) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 t/m 39, fiche 2, rij 1 Aflossing / kwitantie  12-5-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Ansem Peeter voogd Hulsel  
Leppens, Jan voogd   
Vervugt, (onm.kind. *) Cornelis crediteur   
het dorp (Corpus) van Hulsel debiteur   
van Miert, Lauwereijns Jansen eerst crediteur 1673   
Vervugt, Josina (= * ?) (onm.)   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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39v t/m 40v, fiche 2, 
rij 2 

Verkoop in marge: kwitantie 1755 12-5-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel Anthonij * verkoper   
Claasens, Barbara e.v. * mede verkoopster   
van der Vincken, Adriaen # koper   
Dircks, Willemijn Willem e.v. # koopster huijsinge, hoff, schuur, schop 

en aengelegen erve, ca. 10 
lopst. 

Cobus Adriaens (o), de gem. 
straet (w), Migghiel Coolen 
(z), Peeter Hermans (n) 

  den Griet Meijs dries, 1½ lop.  Hermanus Janssens (o), de 
gem. heerbaen (w), Peeter 
Corstiaensen (z), Cathalijn 
Rademakers (n) 

  den Voortbeemdt, 3 lopst. Wouter Miertmans (o), 
Wouter van de Sande (w), 
Cathalijn Rademakers (z), de 
heijde (n) 

  een Weijvelt, ca. 2 lopst. Peeter Hermans (o), Wouter 
van  de Sande (w), het Laar 
(z), de gem. Aa (n) 

  den Houtert, 3 lopst. 
(leengoed den Boogaert) 

Anthonij Peeters (o), Peeter 
Hermans (w, z), de gem. Aa 
(n) 

  de Nulle  
’s Lants Domeijnen rentheffer   
Coolen, Walterus schepen   
Dijkmans, Matthijs schepen   
Patronus, F. secretaris   
Verhagen, Jan voogd van ^ 1755   
Verhagen, (kinderen ^) Bartel    
……, Barbara wed.v. Bartel Verhagen 1755   
van de Ven, Jacobus schepen 1755   
van de Sande, Wouter schepen 1755   
Duijtz, E. subst. secretaris 1755   

 

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

Verkoop  23-6-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Annemij * (Paridaens) verkoopster   
Dijkmans, Dirck e.v. *    
Paridaans, Jan verkoper   
Paridaans, Peeter verkoper   
Paridaans, Wouter verkoper   
van Loon, Anthonij momboir   
van Dooren, Cornelis toesiender   
Paridaans, (2 onm.kind. #) Jan    
Plompen, Anneke moeder van #   
Paridaens, Adriaen ^ koper   
Luijten, Margo e.v. ^ mede koopster 6 parten in steede, stal, 

schuur, schop, hoff en 
aengelagh, 8 lopst. 30 roeden 
aenden Braekhoeck 

de gem. heijde (o), Jan van de 
Sande (w), Jacobus Maas (z) 

  Landt in den Beeckakker, 4 
lopst. 4 roeden 

de wed. Cornelis Goris (o), 
het Beeken straetjen (z), Jan 
de Cort (w), de gemeijne 
akkerwegh (n) 
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  het Landt in den Steenbock, 
het geheel 6 lopst. 18 roeden 

de wed. Corstiaen Matthijsen 
(o), de wed. Cornelis Otten 
(z), de gem. heijde (n) 

  den Heijlaren beemdt, 3 ½ 
lopst.  

Willem van Beers (o), de 
wed. Cornelis Otten (z), de 
erfgen. Anthonij Verhagen 
(w), de erfgen. Godert van 
Hanneburgh (n) (Hanenburg) 

  Lant op den Looakker, 1 ½ 
lopst. 

Jan van de Sande (o), de gem. 
akkerwegh (z), Jan Lemmens 
(w), de erfgen. / wed. 
Cornelis Otten (n) 

  den Donck beembt, het 
geheel 3 lopst. 6 roeden 

de erfgen. Jan Plompen (o), 
de gem. heijde (z), Peter Jan 
Adriaensen (w), de gemeijnte 
(n) 

  de Beeke, 3 ½ lopst. Jacobus Maas (o, w), Joost 
Jacob Peeters (z), het Beeken 
straetje (n) 

  het Heijvelt in den 
Ketellapper, 1 lopst. 

de erfgen. Godert van 
Hannenburgh (o), Norbertus 
Hulsmans (z), den 
Kouwenbergh (w, n) 

  het Willekenschot, 2 lopst. de gemeijnte van Hulsel (o), 
Frans Willems (z), Peeter 
Hendricks (w), de molenweg 
(n) 

Coolen, Walterus schepen   
Dijkmans, Matthijs schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43 t/m 44, fiche 2, rij 2 Machtiging betr. vordering arbeidsloon 29-6-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Jan constituant / eerder 
dienstknecht bij * 

Lagemierde  

Paridaens, Wouter broer / gemachtigde   
……, wed.v. Jan van der Vloet * werkgeefster / debit. 

vleeshouwerij  
Antwerpen  

Verbruggen, Goijaert president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 t/m 45, fiche 2, rij 2 Machtiging  6-8-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Jan Jansen constituant Antwerpen  
Rombouts, Wouter koster / schoolmr. / 

gemachtigde 
Lagemierde  

Wittens, Jan + vader / erflater   
Meijs, Megtildus Wouter + (Mechteld) moeder / erflaatster   
Wittens, Josina zuster   
Coolen, Waltherus schepen   
Dijckmans, Mattijs schepen   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 t/m 46v, fiche 2, rij 
3 

Verkoop  10-8-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Henrick verkoper Tilborgh (Tilburg)  
van Rooij, Paulus * koper   
van Diessen, Adriaentje e.v. * koopster 1/3 huijsinge, stal, schuur, 

schop en aengelegen erve, 40 
roeden 

de wed. Jan Verbaendert (o), 
de erfgen. Jan Martens (z, w), 
de straat (n) 

  1/3 den Boschakker, 1 lopst. 
20 roeden 

Peter Verspaendonck de 
jonge (o), Peeter Huijbregts 
(z), de wed. Verbaendert (w), 
Joost Coolen (n) 

  1/3 den Leijakker, 57 roeden Peeter Verspaendonck de 
jonge (o), Peeter Jan 
Hermans (z), Cornelis 
Roevens (w) 

  1/3 den Winckelbeemdt, 20 
roeden 

de Aa (o), de wed. 
Verbaendert (z, w), de Hoeve 
(n) 

  1/3 het Heijveldeke, ca. 17 
roeden 

Jan Vanspaendonck 
(Verspaendonck) (o), de wed. 
Jan van den Bergh (z), 
Marten Jan Martens (w) 

Huijbregts, Peeter president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 t/m 48v, fiche 2, rij 
3 

Verkoop  11-8-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan * verkoper Lagemierde  
van Tongeren, Cathalijn e.v. * verkoopster   
Woestenburgh, Dirck # koper   
Otten, Willemijn Cornelis e.v. # koopster keuken, stal, ½ schuur, ½ 

aenstede aen het Mispelende, 
2 lopst. 

de gem. straet (o), Jan van 
Loon (z), Adriaen de Weijs 
(w), Jenneke Verhees (n) 

  ½ den Huijsmans bogt, ca. 
1½ lopst. 

Cornelis van Dooren (o), 
Corstiaen Jansen (z), 
Anthonij van Loon (w), 
Willem van Beers (n) 

  ½ in de Waterlaat, ca. 1 ½ 
lopst. 

de erfgen. Jan Lemmens (o, 
w), Johannis Verhoeven (z), 
de gem. wegh (n) 

  2 lopst. aen het Morteltjen de gem. straet (o), de erfgen. 
Adriaen Lemmens (z), 
Adriaen de Weijs (w), 
Jenneke Verheez (n) 

  den Couwenberghs beembt, 
ca. 2 lopst. 

de wed. Dekkers (o, w), 
Philip Jacob Willems (z), 
Jenneke Verheez (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
’s Lants Domeijnen rentheffer   
Coolen, Walterus schepen   
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Dijkmans, Matthijs schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v t/m 49v, fiche 2, 
rij 3 

Vernadering  21-8-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verheez, Jenneke Wouter * (van Hees)    
van Rooij, Lafreijs e.v. * vernaderaar keuken, stal, ½ schuur, ½ 

aenstede aen het Mispelende, 
2 lopst. 

de gemeente (o), Adriaen de 
Weijs (w), Jenneke Verheez 
(n) 

  ½ den Huijsmans bogt, ca. 
1½ lopst. 

Cornelis van Dooren (o), 
Corstiaen Jansen (z), 
Anthonij van Loon (w), 
Willem van Beers (n) 

  ½ in de Waterlaat, ca. 1 ½ 
lopst. 

de erfgen. Jan Lemmens (o, 
w), Johannis Verhoeven (z), 
de gem. wegh (n) 

  2 lopst. aen het Morteltjen de gem. straet (o), de erfgen. 
Adriaen Lemmens (z), 
Adriaen de Weijs (w), 
Jenneke Verheez (n) 

  den Couwenberghs beembt, 
ca. 2 lopst. 

de wed. Dekkers (o, w), 
Philip Jacob Willems (z), 
Jenneke Verheez (n) 

van de Sande, Jan eerder verkoper   
Woestenburgh, Dirck eerder koper   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 t/m 51, fiche 2, rij 3 Verkoop  4-10-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Albert Jan verkoper Lagemierde  
Otten, Nicolaes * koper Lagemierde  
Haeren, Elijsabet e.v. * koopster huijs, hoff, schop, aengelagh, 

ca. 2 lopst. 29 roeden, 
Lagemierde 

de gem. straet (o, z), Henrick 
Vincken (w), Wouter 
Coppens (n) 

  Landt in den Braeck, 3 lopst. 
min 3 roeden 

Jan van Helmondt (o), de 
heijde (w), Hendrick Vincken 
(z) 

  den Hasselt, ca. 1 lopst. 10 
roeden 

Goijaert Lemmens (o), Jan 
Fransis Jansens (w), Cobus 
Swaenen (z) 

  den Hanghbeembt, 2 lopst. 33 
roeden 

de gem. heijde (o), Wouter 
Coppens (w), Jan van 
Hooghstraten (z) 

  het Lant op Gaspegout, 1 
lopst. 24 roeden 

Wouter Coppens (o), Henrick 
Vincken (z, n) 

  den Helkens Hoeck, 1 lopst. 
38 roeden 

Cobus Jansens (o), de gem. 
heijde (w), de meulen dijk 
(molendijk ) (z) 

Dijkmans, Matthijs schepen   
van Loon, Anthonij schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 t/m 52v, fiche 2, rij 
4 

Verkoop in marge: kwitanties 1760, 1770 24-10-1739 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Hermanus verkoper Lagemierde  
Patronus, Francoijs secretaris / koper huijsing, stal, hof, aengelagh, 

hof tijnen het aengelagh, de 
tiendschuur, samen 2 lopst., 
Hoogemierde bij de roomse 
kerck 

Peeter Jan Dielis (o), Joost 
Coolen (w), de gem. straet 
(z), Goijaert Verbruggen (n) 

van den Borne, Lambert Lamberts pachter   
Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
van de Graaf, D. loco secretaris   
Janssen, Jacobus momboir van * 1760   
Janssen, (kinderen *) Hermanus + 1760   
Masson, Francois eigenaar / rentgelder 

1760 
  

Otten, Aelbert Jan schepen 1760   
van de Zande, Wouter schepen 1760   
Smits, J. subst. secretaris 1769   
Hijmans, A. oom van # / aflosser 

1770  
  

……., wed.v. Francois Masson # 1770   
Janssen, Goijaert ontvanger 1770   
van Heusden, J. secretaris 1770   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51v t/m 55v, fiche 2, 
rij 4 

Transport na verkoop (5x)  26-10-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter president / procuratie 
hebbende van * 

  

……., Maria en  Willemijn  ? *    
Paasmans, Jan e.v. #(Pasmans)  transportant   
van Gorp, Margriet #    
Stalpers, Hendrick e.v. ^ transportant   
van Gorop, Hendrina ^    
van Gorp, Peeter + erflater Hoogemierde  
Verspeeck, Evert verkrijger kamer, hoff, ca. 30 roeden Nicolaas Plompen (o, n), de 

gem. straat (w), de erfgen. 
Jan Lemmens (z) 

Schoormans, Jan schepen   
Leijten, Goijert schepen   
Patronus, F. secretaris   
Leijten, Jan (Leijtens) verkrijger den Langen acker, ca. 50 

roeden, Hoogemierde 
 

  den Dries tijnen den hof  
  ½ den Begijnenbogt  
Gerits, Antonij verkrijger den Berkacker, ca. 2 lopst.  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v t/m 59, fiche 2, rij 
4 

Verkoop ged. aflossing 1751 17-12-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Goijrle, Catharina *(van Goirle) verkoopster ( ½ + 1/9 
in de helft) 

Lommel  



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 86 
door E.A.M.Verspaandonk 

 17

van Loon, Anthonij assistent   
Ariens, Jan e.v. *    
van Goijrle, Adrianus (van Goirle) verkoper 1/9 in ½    
van Goijrle, Anna Catharina (Anna 
Maria ?) 

verkoopster 1/6 in ½    

Lemmens, Maria # verkoopster 1/6 in ½    
Janssens, Jan Francis ? e.v. #    
Lemmens, Adriaentje ^ verkoopster 1/6 in ½    
Jansens, Hermanus e.v. ^    
van Hooft, Peter lasthebbende van ** / 

verkoper 
  

Swaenen, Adriaen ** 1/9 in ½    
Swaenen, Willem ** 1/9 in ½    
Swaenen, Hendrick (en huijsvrouw) kopers huijs, schuur, schop, hoff, 

aengelegen erve, 4 lopst. 52 
roeden 

de gem. akkerstraet (o), 
Adriaen de Weijs (z, w) 

  den Lammerenbogt, het 
geheel 2 lopst. 2 roeden 

de hr. Neomagus (o), de gem. 
voetpagt (voetpad)(z), de 
gem. wegh (w) 

  den Werfakker, het geheel 5 
lopst. 12 roeden 

de gem. wegh (o), de erfgen. 
Jan Coolen (z), de heijvelse 
straet (w) 

  den Martens akker, 3 lopst. 
10 roeden 

de gem. wegh (o), de wed. 
Jan Lemmens (z), de 
Heijlaren straet (w) 

  den Mortel, 2 ½ lopst. sijn selfs (o), den Heijlaren 
wegh (w), Adriaen de Weijs 
(z) 

  den Donck, 1 lopst. 40 roeden de gem. heijde (o), de gem. 
Aa (w), Peter Adriaensen (z) 

  ½ den Hooghmiertsen beembt de gem. Aa (o), goederen 
Bartel Rijeberghs (Riebergs) 
(z), de erfgen Goijaert 
Lemmens (n) 

  het Weijvelt, 27 roeden de gem. heijde (o), de erfgen. 
Goijaert Lemmens (z), de 
gem. Aa (w) 

  het Eusel ofte Weijvelt, 3 
lopst. 48 roeden 

de gem. heijde (o), de erfgen. 
Cornelis van Dooren (z) 

  ¼ het Heijvelt in den 
Gullenhoeck, 2 lopst. 36 r. 

de gem. heijde (o), Adriaen 
de Weijs (z), de erfgen. 
Cornelis van Dooren (z) 

’s Lants Domeijnen rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
het Comptoir van de Heer Tenghnagel rentheffer   
Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Loon, Anthonij schepen   
Hermans, Peeter schepen 1751   
Paridaens, Adriaen schepen 1751   
van Grau, A. subst. secretaris 1751   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v en 60, fiche 2,rij 5 Verkoop koper bezit al ¾  9-1-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Cornelis verkoper   
Schoormans, Johannes * broer / schepen / koper   
Cheelen, Margrita e.v. * (Ceelen) mede koopster ¼ huijsinge en erven, het 

geheel ca. 24 lopst., 
Hoogemierde het Hoogh 
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den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Domijnen van Brabant rentheffer   
Jansen, (erfgen.) Jacob rentheffers   
Huijbrechts, Peeter president   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60v en 61, fiche 2,rij 5 Verkoop  16-2-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan * verkoper Hoogemierde  
Schoormans, Maria e.v. * verkoopster   
Schoormans, Jacobus koper ½ beemdt in de Hoolstraet de Aa (o), de gem. straet (w), 

Jan Schoormans (z) 
  een Horst ca. 51 roeden als boven 
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v t/m 62v, fiche 2, 
rij 5 

Gelofte / obligatie  7-3-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Deun, Elijsabeth * geloofster Weldt (Weelde)  
Coolen, Migghiel momboir   
Goossens, Cornelis e.v. * mede gelover / eerder 

koper 
kamer, deel hoff, Lagemierde 
aen de plaetse 

 

Nooijens, Peternelle # creditrice   
Nooijens, Gerrit + vader van #   
van Hasselt, Yken + moeder van #   
Nooijens, Adriaen momboir   
Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Loon, Anthonij schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v t/m 63v, fiche 2, 
rij 5 

Gelofte / obligatie betr. deel koopsom 7-3-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nooijens, Adriaen momboir van * / 
gelover / debiteur 

Weldt (Weelde)  

Coolen, Migghiel toesiender van *   
Nooijens, Anneke * (onm.) / creditrice   
Nooijens, Gerrit + vader van *   
van Hasselt, Yken + moeder van *   
  kamer en deel van de hoff, 

Lagemierde aen de plaatse 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64 en 64v, fiche 3,rij 1 Gelofte / obligatie in marge: aflossing 1763 29-3-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Dijkmans, Adriaentje wed.v. Jan van 
den Bergh 

geloofster / debitrice   

Dijkmans, Matthijs momboir / borg   
van de Water, Johan * koster / schoolmr. / 

geldschieter / crediteur 
Hulsel  

van Hoeven, Johanna e.v. *    
Huijbregts, Peeter president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
Duijtz, E. schepen 1763   
Vromans, Thomas schepen 1763   
Masson, F. secretaris 1763   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64v t/m 65v, fiche 3, 
rij 1 

Verkoop  29-3-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Goijaert * verkoper   
Leijtens, Maria e.v. * verkoopster   
Dijkmans, Adriaentje wed.v. Jan van 
den Bergh 

koopster keuken met den hoff en 
aengelegen erve, ca. 2 lopst. 
30 roeden 

de koopster (o, z), de straet 
(w), Clement Jansen (n) 

Verbruggen, Matthijs daarvoor eigenaar   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir v.de Heer de Bak (Back) rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Huijbregts, Peeter president Hoogemierde  
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65v t/m 66v, fiche 3, 
rij 1 

Aflossing lening / kwitantie  31-3-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Johan crediteur Bladel  
de Regenten / het Corpus van 
Hoogemierde 

debiteuren   

Dircks, Anneke eerst creditrice 1676   
Dircks, Jenneke eerst creditrice 1676   
Moonen, Jenneke + daarna creditrice   
Huijbregts, Peeter (Huijbrechts) president   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67 t/m 68, fiche 3, rij 1 Aflossing lening / kwitantie  31-3-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claessens, Jacobus * crediteur Turnhout  
de Regenten / het Corpus van 
Hoogemierde 

aflossers / debiteuren   

Ramakers, Elisabeth Maria eerst creditrice 1677   
Claessens, Petrus + daarna crediteur / 

broer v. * 
  



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 86 
door E.A.M.Verspaandonk 

 20

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 t/m 69, fiche 3, rij 1 Aflossing lening / kwitantie  4-4-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mierlo, Johan crediteur Lijmbt (Liempde)  
de Regenten / het Corpus van 
Lagemierde 

debiteuren / aflossers   

van Rijsebosch, Philip (Rijsbosch) eerst crediteur 1684   
Dijkmans, Mattijs schepen   
van Loon, Antonij schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69en 69v, fiche 3, rij 2 Aflossing lening / kwitantie niet afgemaakt 4-4-1740 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Oudenhoven, Johan crediteur   
de Regenten / het Corpus van 
Lagemierde 

debiteuren / aflossers   

Rijsebosch, Philip momboir / eerst 
crediteur t.b.v… 1684 

  

van Gilse, (onm. dochter ) Gevardt creditrice 1684   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v t/m 71v , fiche 3, 
rij 2 

Transport van obligatie  22-4-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staps, Elijsabeth * transportante Hulsel  
Maas, Jan e.v. *    
de Tafele of Heijlige Geest Armen van 
Hulsel 

verkrijger   

het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Staps, Hendrik + eerst crediteur 1726  / 

vader van* 
  

Boschmans, Wilhelmus Engelbertus predikant Hulsel  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v t/m 72v, fiche 3, 
rij 2 

Aflossing lening / kwitantie  22-4-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Peeter momboir   
Leppens, Jan toesiender   
Vervugt, (onm.kind ) Cornelis crediteur (-trice)   
de Regenten/ het Corpus van Hulsel debiteuren / aflossers   
van Miert, Laureijs Jansen eerst crediteur 1673   
van der Heijden, Jan schepen   
Jansens, Jacobus schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v t/m 73v, fiche 3, 
rij 2 

Aflossing lening / kwitantie  22-4-1740  
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Joseph * crediteur   
de Regenten / het Corpus van Hulsel debiteuren / aflossers   
van Miert, Lauwereijs Jansen eerst crediteur 1674 / 

vader van * 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74 en 74v, fiche 3,rij 2 Obligatie / gelofte en pandstelling in marge: aflossing 1784 27-4-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Wouter * gelover / debiteur Hoogemierde  
Jacobs, Jenneke e.v. *  beemd aen de Hoolstraet 

benevens de meulenbrugge 
(molenbrug) 

de gem. Aa (o), de gem. 
straat (w), den meulendijck 
(z) 

van de Water, Johan # koster / schoolmr. / 
geldschieter / crediteur 

Hulsel  

van Hoeven, Johanna e.v. #    
Schoormans, Jan borg / schepen   
Huijbregts, Peeter president   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   
van Crullenbergh, Johan Willem i.n.v. ^    
van de Water, (kinderen ^ ) Johannis crediteuren 1784   
te Croijen notaris 1783 sHertogenbosch  
Martens, Willem schepen 1784   
Verhagen, Anthonij schepen 1784   
Paridaens, Antonij presid./loco secr. 1784   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75 t/m 76v, fiche 3,rij 
2 

Transport na verkoop  10-6-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sergers, Maria wed.v.  
Garrit van Eijck 

transportante ( ¼ ) 
(meester smid) 

  

van Dooren, Cornelis momb. / gemachtigde 
van # 

  

Sergers, Hendrina Wilbord wed.v. 
Matthijs de Bakker 

transportante ( ¼ )   

van Loon, Anthonij momboir   
Plompen, Wilbord # transportant   
van Rossum, Peter Gerardi Francois notaris   
de Leeuw, Marinus getuige   
Coppens, Wouter * verkrijger   
van Beurden, Anthonetta e.v. * verkrijgster huijsinge, aengelage, schuur, 

4 ½ lopst. 2 roeden 
de erfgen. Cornelis van 
Dooren (o), de erfgen. Garrit 
van Eijck (z), de wed. 
Adriaen Verhagen (n), de 
gemeente (w) 

Sergers, Wilbordt + erflater   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
sLants Domeijnen rentheffer   
het Clooster van Everboden rentheffer   
  den Looken akker, 2 lopst. 53 

roeden (leengoed van Pelen ) 
Jacobus Peeter Jansens (o), 
de erfgen. Garrit van Eijck 
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(z), de Hasselstraet (w), 
Jacobus Swaenen (n) 

  de Hasselt, 2 lopst. 26 roeden de Hasseltstraet (o), Henrick 
Claessens (z), Jacobus 
Swaenen (w), Wouter 
Coppens (n) 

het Comptoir van C. de Back rentmr. / rentheffer   
  den Aghteren Bogt, 45 

roeden 
de gemeente (o), de erfgen. 
Willem van Hooghstraten (z), 
Wouter coppens (w), Dirck 
Dijkmans (n) 

  Landt in Gijsbert Willems 
aensteede, 1 lopst. 15 roeden 

den Armen van Lagemierde 
(o), Matthijs Dijkmans (z, w, 
n) 

  den Bax bogt, 2 lopst. 2 
roeden (Bacx) 

de gem. Aa (o), de gemeijnte 
(z), Hendrick Claassens (n) 

  het Quaatvelt, 2 lopst. 35 
roeden 

de erfgen. Garrit van Eijck 
(o), Matthijs Dijkmans (z), 
Wouter Coppens (w), Jacobus 
Maes (n) 

  het Weijvelt, 1 lopst. 43 
roeden 

de gem. heijde (o), Jacobus 
Swaenen (z), de gem. Aa (w), 
Jacobus Jansens (n) 

Plompen, Jan Willem + erflater   
Dijckmans, Mattijs schepen   
van Loon, Antonij schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76v t/m 77v, fiche 3, 
rij 3 

Verkoop  22-6-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Allegonda * verkoopster   
Verspaendonck, Jan e.v. * mede verkoper   
van Vessem, Peeter # verkrijger (onm.)   
van Vessem, Henrick # verkrijger (onm.)   
van Beerse, Elijsabeth moeder van # ½ den Boschakker, ½ lopst.  
  ½ den Langen akker, ca. 45 r.  
  ½ de Drie spensen, ca. 22½ r.  
  ½ de Grut, ca. 30 roeden  
Schoormans, Jan schepen Hoogemierde  
Leijtens, Goijaert schepen   
van de Sande, Hendrick voogd van #   
van Beerse, Jan idem   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 en 78v, fiche 3,rij 3 Verkoop  10-8-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Elisabeth wed.v. Jan 
Martens 

verkoopster   

Martens, Adriaen zoon / koper 4/5 akker aen de Wildert, 
Hoogemierde, het geheel 2 
lopst. 42 roeden 

Hendrik Jan Hermans (o, w), 
de gem. straat (z) 

Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
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Leijten, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79 en 79v, fiche 3,rij 3 Transport bij erfwisseling  9-9-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Elijsabeth wed.v. Jan 
Lemmens (en kinderen #) 

transportanten   

Lemmens, Maria * verkrijgster   
Jansens, Jan Fransis e.v. * verkrijger stal, Lagemierde sijn selve (o), de wed. Jan 

Lemmens (z), de kind. 
Jacobus Swaanen (w) 

Dijkmans, Matthijs schepen   
van de Sande, Jan schepen   
Lemmens, Jacobus #    
Lemmens, Wouter #    
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v en 80, fiche 3,rij 3 Transport bij erfwisseling  9-9-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Maria * transportante   
Jansens, Jan Fransis e.v. * transportant   
van Helmont, Elijsabeth wed.v. Jan 
Lemmens (en kinderen #) 

verkrijgers beemdeken, Lagemierde de gem. heijde (o), Jan van de 
Sande (z), de wed. Wouter 
Verheez (w) 

Lemmens, Jacobus #    
Lemmens, Wouter #    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v t/m 81, fiche 3, rij 
3 

Transport na openbare verkoop  10-9-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter president / curator / 
transportant 

  

vande Graaf, Johan procureur / curator / 
transportant 

  

Strooijbants, Cornelia + * erflaatster   
Jansen, Jan wedn.v. *    
van den Borne, Jacobus # koper / verkrijger   
Dijkmans, Peeternel e.v. # mede verkrijgster huijs, hof, schuer, schop en 

aengelage, ca. 3 lopst. 50 
roeden, Hoogemierde 

 

  acker in de aensteede, 4 lopst. 
10 roeden 

 

  den Grooten beempt (van 
Cornelis Miertmans), 2 lopst. 
35 roeden 

 

  den Bemacker (Bremacker), 1 
lopst. 

 

  den Halven Steenacker, 1 
lopst. 13 roeden 

 

  den halven dries aende 
Pastorije, 1 lopst 
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  het Regenschot, 2 lopst.   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Clooster van Averboode rentheffer   
sLants Domeijnen rentheffer   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81v en 82, fiche 3,rij 4 Vernadering  4-10-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Nicolaes vernaderaar Hoogemierde  
van Gorp, (erfgen.) Peeter verkopers   
Leijten, Jan koper den Dries en den hof bij en in 

’t aengelag, ca. 70 roeden 
 

  den Bagijnenbogt, ca. 60 
roeden 

 

Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Peijpers, J. getuige   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v t/m 83v, fiche 3, 
rij 4 

Transport van obligatie in marge: aflossing 1760 5-10-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Couwenbergh, Albertus wedn.v. 
Catarina Beersmans 

transportant Diessen  

Couwenbergh, Jacobus zoon / mede transport.   
Couwenbergh, Catarina dochter   
Couwenbergh, Philibertus zoon   
Timmermans, Johannes verkrijger   
het Corpus van Lagemierde debiteur / rentgelder   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   
van Amelrooij, Jan momboir v. *  / 

ontvanger 1760 
  

Timmermans, Paulina * (mondig) 1760   
 notaris Brussel  
Otten, Aelbert Jan schepen 1760   
Verhagen, Jan schepen 1760   
Masson, F. secretaris 1760   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 t/m 85, fiche 3, rij 4 Machtiging i.v.m. nalatenschap  15-10-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Cathalijn wed.v. Cornelis van 
Gestel 

constituante   

Schoormans, Jan momboir   
Coolen, Helena * constituante   
van Hooft, Peeter e.v. *    
Coolen, Peeter Jan  vader van *   
Goudtsmits, Yda Peeter  moeder van *   
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Coolen, Johan Wouter ^ grootvader   
Peeters, Catharina e.v. ^ grootmoeder   
Coolen, Catharina # constituante   
Lemmens, Jan e.v. #    
Coolen, Hendrik  vader van #   
van Spaendonck, Elisabeth  moeder van #   
Wouters, Catharina Adriaen  ^^ wed.v. 
Adriaen Verhagen 

constituante   

Martens, Matthijs momboir   
Wouters, Adriaen vader van ^^   
Coolen, Margriet moeder van ^^   
Coolen, Josephus gemachtigde Hoogemierde  
de Wethouderen van de Oostindische 
Kamer 

 Middelburgh / Zeelant  

Peeters, Johannes + erflater   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v t/m 87, fiche 3, rij 
4 

Verkoop  24-10-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Cornelia Dionijs * verkoopster Bladel  
Willems, Reijnier e.v. * mede verkoper   
van der Heijden, Jan # koper   
van Poppel, Jenneke e.v. # koopster kamer, kleijne schuur, 

koeijstal, schop met kamer 
 

  den Eersten heijbeemt, 1 
lopst. 

’s Lants Hoeve (o), Adriaen 
van Herck (w), de erfgen. 
Corstiaen Daniels (z) 

  den Kleijnen Weijer met het 
Eusel, ca. 2 lopst. 

s’sLants Hoeve (o), de 
erfgen. Corstiaen Danijs 
Daniels (w), Jacobus Maas 
(z) 

  het Voorste Looijken, 1 lopst. 
15 roeden 

de gem. straat (o), de wed. 
Jan Matthijs Willems (w), Jan 
Peeter Sweerts (z) 

  den Venakker met het 
heijvelt, ca. 2 lopst. 

Cobus Jansen (o), Jacobus 
Maas (w), de erfgen. Marina 
Sweens (z) 

  den Bertten akker, ca. 1 lopst. 
15 roeden 

de erfgen. Corstiaen Danijs 
Daniels (o). Jacobus Maas 
(w), den akkerwegh (z) 

  den Reep met het Leegh velt, 
2 lopst. 

de gem. heijde (o), Jan 
Leppens (w), Ansem Peeter 
Dircks (z) 

  het Braeusel, ca. 2 lopst. de gem. heijde (o, z, w) 
  den Halven Wustenhoff, 1 

lopst. 30 roeden 
de erfgen. Corstiaen Dionijs 
Daniels (o), de gem. heijde 
(z, w) 

  den Groenakker, 2 lopst. 30 
roeden 

Corstiaen Lucas (o), Jan 
Peeter Sweerts (w), Dirck 
Peeter Dircks (z) 

  den Drijes met den hoff 
teijnde de kamer, ca. 2 lopst. 

de erfgen. Dionijs Daniels (o, 
z), Frans Willems (w) 

  den Fraijssen akker, 2 lopst. Ansem Peeter Dircks (o, z), 
den akkerwegh (w) 

  1 lopst. in het Havervelt Joost Corstiaen Lucas (o, z), 
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de erfgen. Corstiaen Danijs 
Daniels (w) 

Daniels, Dionijs + ^ erflater   
………., Antonetta + e.v. ^ erflaatster   
Rombouts, Peeter schepen Hulsel  
van der Heijden, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v en 88, fiche 3,rij 5 Transport na openbare verkoop  24-10-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter * president / curator / 
transport. / verkrijger 

  

Sol, Catharina e.v. * mede verkrijgster het Half driesken inde 
Veltacker, ca. 28 roeden, 
Hoogemierde 

Wouter van Eijk (w), de 
erfgen. Hendrik van Beers (z) 

van de Graaf, Johan procureur / curator / 
transportant 

  

Jansen, Jan + erflater   
Strooijbans, Cornelia + erflaatster   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 t/m 89, fiche 3,rij 5 Transport van obligatie  17-11-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deenen, Peeter Jan transportant Yersel (Eersel)  
Lemmens, Jan * verkrijger Hoogemierde  
Coolen, Catharina e.v. * verkrijgster   
Kerckhoff, Maijken geldschietster / eerst 

creditrice 1694 
Postel  

het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Deenen, Jan + later crediteur   
Huijbregts, Peter president   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89v t/m 91, fiche 3, rij 
5 

Verkoop  17-11-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Jacobus * (van der Vinck) verkoper Lagemierde  
Lijevens, Jenneke e.v. * (Lijesius ?) verkoopster   
Jansens, Jan Fransis # koper   
Lemmens, Maria e.v. # koopster behuijsinge, kamer, schuur, 

stal, schop en aengelagh, 2 
lopst. 5 roeden, Lagemierde 

Cobus Adriaens (o), de 
erfgen. Jan Schotsen (z), de 
gem. straet (w), Peeter 
Hermans (n) 

  Lant en groes, ca. 42 ½ 
roeden 

Peeter Jan Meijs (o), de 
erfgen.  Anthonij Verhagen 
(z), de straet (w), sijn selfs (n) 

  het Leembugtje, ca. 51 
roeden 

erfgen. Peter Coolen(o), Phlip 
Jacob Willems (z), de Aa (w), 
Elijsabeth van Soest (n) 
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  akker den Hogenwegh, ca. 1 
lopst. 40 roeden 

de erfgen. Peeter Coolen (o, 
z), den Hogen wegh (w) 

  het Laar, ca. 55 roeden onbekend (o), de erfgen. 
Peeter Coolen (z), de gem. 
heijde (w), Philip Jacob 
Willems (n) 

  het Rooijbeemdeken, ca. 1 
lopst. 43 roeden 

de wed. Wouter Verhees (o, 
n), de erfgen. Goijaert 
Lemmens / Bartel Verhagen 
(z, w) 

  een weijvelt, ca. 1 lopst. 18 
roeden 

 

het Comptoir van de heer Deback rentmr. / rentheffer   
de Prelaet van Everbode rentheffer   
den Armen van Reusel rentheffer   
Dijckmans, Matthijs schepen   
van de Sande, Jan schepen   
Patronus, F secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91v t/m 93v, fiche 3, 
rij 5 

Transport na openbare verkoop in marge: kwitantie 1759 20-12-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Wouter momboir i.p.v. * / 
transportant 

  

Verbruggen, Goijaert *    
van Eijck, (onm.kind. 1e huw. #)Garrit +    
Goutsmits, Maria + moeder van #   
Paridaens, Adriaen toesiender / transport.   
van Eijck, (onm.kind. 2e huw. ^)Garrit +    
Sergers, Maria moeder van ^   
van Hooghstraten, Jan ** verkrijger   
Verspreuwel, Helena e.v. ** verkrijgster huijs, hoff, schuur, schop en 

aengelage, ca. 9 lopst. 42 
roeden, Lagemierde 

Hendrick van den Bergh (o), 
Dirck Dijkmans (z), de gem. 
straat (w), Wouter Coppens 
(n) 

  den Koningshoeck, ca. 5 
lopst. 40 roeden 

de akkerstraat (o), het Hassel 
straetje (z, w), Wouter 
Coppens (n) 

  Landt in den Steven 
Lemmens…, 2 lopst. 1 roede 

de gemeente (o, n), Dirck 
Dijkmans (z), Wouter 
Coppens (w) 

  het Lant op den Schuirmans 
akker, 2 lopst. 21 roeden 

Jacobus Swaenen (o, z), de 
gem. straet (w) 

  het Landt op den Langen 
akker 1 ½ lopst. 

Matthijs Dijkmans (o, w, z) 

  den Poppelaar aen 
wedersijden van de Aa 

de heijvelden (o), Jacobus 
Swaenen (z), de erfgen. 
Leendert Leenders (w) 

  den Middelsten beembt aen 
wedersijden van de Aa, 4 
lopst. 

de heijvelden (o), Hendrick 
Vincken (z), Jacobus Maas 
(w) 

  het eeursel aen wedersijden 
van de Aa 

de heijde (o), de erfgen. 
v.d.Heer van Wamel (z), 
Matthijs Dijkmans (w) 

  den Gagelbogt, 4 lopst. min 9 
roeden 

Hendrick Vincken (o), 
Matthijs Dijkmans (z, w) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
sLants Domeijnen rentheffer   
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Dijckmans, Matthijs schepen   
van de Sande, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
Jacobs, Jenneken Goijaert wed.v. 
Wouter van Eijck 

ontvangster 1759   

Otten, Aelbert Jan schepen 1759   
Verhagen, Jan Adr. schepen 1759   
Masson, F. secretaris 1759   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93v t/m 95, fiche 4, rij 
1 

Transport na openbare verkoop  28-12-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Babtist transportant   
Schoormans, Maria * transportante   
van Kasteren, Simon e.v. *    
Schoormans, Helena # transportante   
van Ostaden, Arnoldus e.v. #    
Schoormans, Jenneke ^ transportante   
van Rooij, Wouter e.v. ^    
Schoormans, Joost transportant   
Schoormans, Jacomijn transportante   
Schoormans, Niclaes ** vader / erflater Lagemierde  
Wittens, Josina e.v. ** moeder / erflaatster   
Jansens, Hermanus ## verkrijger   
Lemmens, Adriaentje e.v. ## verkrijgster ½ het Leembugtje (min vier 

voeten langs daar door), 
Lagemierde 

de gem. Aa (o), Hendrick 
Hermans (z, w), ander deel 
(n) 

het Comptoir van Corn. Deback rentmr. / rentheffer   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van de Sande, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95v en 96, fiche 4,rij 1 Vernadering  16-1-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Babtist vernaderaar den halven beembt in de 
Hoogstraet, Hoogemierde 

de Aa (o), de gem. straet (w), 
Jan Schoormans (z) 

Schoormans, Jacobus koper   
Jansen, Jan * verkoper   
Schoormans, Maria e.v. *    
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96v en 97, fiche 4,rij 1 Verkoop  14-2-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Goirle, Adrianus verkoper ( ¼ ) Dessel  
van Helmont, Elijsabet wed.v. Jan 
Lemmens 

verkoopster ( ¼ )   

Lemmens, Adriaentje * verkoopster ( ¼ )   
Jansens, Hermanus e.v. *    
Swaenen, Hendrick (en broers) verkoper  Brussel  
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Jansens, Jan Fransis ^ koper   
Lemmens, Maria e.v. ^ koopster kamer aen het Mispelende, 

Lagemierde 
de kopers (o, w, z) 

Dijkmans, Matthijs schepen   
van de Sande, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97v t/m 100v, fiche 4, 
rij 1 

Verkoop  21-2-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Matthijs* verkoper Hulsel  
Lheemans, Jenneke Steven e.v. * 
(Leemans / Leenmans) 

verkoopster   

Casteleijns, Dirck # koper   
de Kort, Yken e.v. # koopster huijsinge, stal, schuur, hoff 

en aengelegen erve, ca. 1 
lopst. 12 roeden, Hulsel aen 
het Voorteijnde 

de kind. Jan Goutsmits (o, z), 
de straat (w), de Heer 
Hartongh (n) 

  den Hellekens voort akker, 
ca. 2 ½ lopst. 

de gem. straat (o), de Heer 
Hartongh (z), de kind. Jan 
Goutsmits (w, n) 

  den Eertbrant, ca. 1 lopst. 5 
roeden 

Adriaen van Herck (o), 
Cathalijn Peeter Dircks (z), 
de kind. Jan Goutsmits (w), 
de Heer Hartongh (n) 

  het Beeken heijvelt, ca. 1½ 
lopst. 

de kind. Jacob Peeters (o), de 
molenwegh (z), de Heer 
Hartongh (w), Adriaen 
Paridaens (n) 

  het Bijeseveen, ca. 2 lopst. 25 
roeden 

de Heer Hartongh (o, w, n), 
Adriaen Kooijmans (z) 

  den Smeelakker, ca. ½ lopst. de wed./kind. Hendrick 
Simons (o, z), de gem. wegh 
(w), Adriaen Koijmans (n) 

  den Mortel, ca. 4 lopst. Adriaen van Herck (o), de 
kind. Jan Goutsmits (z, w, n) 

  den Keijsakker, ca. 30 roeden de Heer Hartongh (o), de 
kind. Jan Goutsmits (z, w, n) 

  Wouter Daniels akker, ca. 1 
lopst. 49 roeden 

de kind. Jan Goutsmits (o, n), 
Adriaen van Herck (z), de 
wed. / kind. Hendrick Simons 
(w) 

  den Kalveren bogt, ca. 2 lops. 
22 roeden 

de straat (o), de Heer 
Hartongh (z), de kind. Jan 
Goutsmits (w), Cathalijn 
Peeter Dircks (n) 

  het Elsken, ca. 1 lopst. 45 
roeden 

de Aa (o), Cathalijn Peeter 
Dircks (z), Adriaen van 
Herck (n) 

  Eusel den Hollander, ca. 3 
lopst. 

de gem. heijde (o, w), de 
kind. Jan Goutsmits (z) 

  het Weijken van Geertruij 
Anthonis, ca. 2 lopst. 

de Aa (o), Peeter Rombouts 
(z), de gemeente (w), Adriaen 
Raemakers (n) 

  het Wilbroek van Matthijs 
Hendricks, ca. 2 lopst. 36 r. 

Peeter Hendricks (o), de Heer 
Hartongh (w, n) 

  het Vonderbroeck, ca. 1 lopst. 
54 roeden 

de Aa (o), Jan Hendricks (z), 
de Heer Hartongh (w), de 
wed. Hendrick Simons (n) 
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  den Voorsten bogt, ca. 3 
lopst. 7 roeden 

de kind. Jan Goutsmits (o, n), 
Cathalijn Peeter Dircks (z, w) 

  den Voorsten dries, ca. 2 ½ 
lopst. 

de kind. Jan Goutsmits (o), 
Peeter Rombouts (z, w), de 
gem. straat (n) 

  het Hooijschoor, ca. 1 lopst. de straat (o), Adriaen van 
Herck (z), de kind. Jan 
Goutsmits (w), de Heer 
Hartongh (n) 

  den Polder, ca. 1 lopst. 15 
roeden 

de kind. Jan Goutsmits (o, z, 
w), Peter Hendrick Peters (n) 

Coolen, Cathalijn wed.v. Cornelis van 
Gestel 

daarvoor eigenares   

van der Heijden, Jan schepen   
Rombouts, Peeter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v t/m 101v, fiche 
4, rij 2 

Verkoop  15-4-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swerts, Jan Peeter verkoper Hulsel  
Swerts, Jenneke Peeter mede verkoopster   
van der Heijden, Bartel * koper   
Reepmakers, Digna e.v. * mede koopster den Hogendries, ca. 1 lopst., 

Hulsel 
de gem. straet (o), ’s Lants 
Hove (w, z), Jacobus Jansens 
(n) 

van der Heijden, Jan schepen   
Rombouts, Peeter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102 en 103v !, fiche 4, 
rij 2 

Verkoop  22-4-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Jan * verkoper Hoogemierde  
van Vessem, Allegonda e.v. * verkoopster   
Huijbregts, Peeter # koper / president   
Solle, Catharina e.v. # koopster den Gersakker, 2 lopst., 

Hoogemierde 
de gem. straet (w), de erfgen. 
Jan Martens (z) 

  het Loo, 3 lopst. 10 roeden de erfgen. Gijsbert van de 
Sanden (o), Wouter Lemmens 
(z), Hermanus Jansens (w) 

Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102v en 103, fiche 4, 
rij 2 

Verkoop  22-4-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peeter * president / verkoper   
Sollen, Catharina e.v. * verkoopster   
Verspaendonck, Jan # koper   
van Vessem, Allegonda e.v. # koopster den Kerck akker, 2 lopst. 30 Peeter Jan Dielis den oudste 
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roeden (o), de wed. Jan van den 
Bergh (w), Goijaert van den 
Bergh (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104 en 104v, fiche 4, 
rij 2 

Transport na openb. verkoop  2-5-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs * transportant Lagemierde  
Verbruggen, Jenneke e.v. *    
de Kort, Jan # (de Cort) verkrijgeer   
van Beerse, Maria e.v. # med verkrijgster den halve Hoeckse beemdt, 

ca. 1 lopst. 10 roeden 
de heijvelden (o), de erfgen. 
Hendrick Coolen (z), de 
straat (w), Jacobus Swaenen 
(n) 

Huijbregts, Peeter president   
van de Sande, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105 t/m 106, fiche 4, 
rij 2 

Verkoop  30-5-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Marten verkoper (1/6) Weldt (Weelde)  
Lemmens, Elijsabeth * verkoopster (1/6)   
Hermens, Hendrick Jan e.v. *(Hermans)    
Lemmens, Wouter # koper Hoogemierde  
van Herck, Maria e.v. # koopster (deel) steede, landerijen etc. 

het geheel ca. 20 lopst.  
de gem. straet (o), Nicolaes 
Plompen (w), de erfgen. Jan 
van de Sande (z) 

Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
106v t/m 107v, fiche 
4, rij 3 

Registratie van transport d.d. 9-2-1741 doorgestreept 31-5-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jacobus requirant Hulsel  
van Alphen, Francisco notaris Turnhout  
Swerts, juffr. Elijsabeth begijntje / 

transportante 
Turnhout  

Jansen, Sr. Joseph neef / verkrijger rente  
het Dorp / Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Jansens, Jacobus gemachtigde   
van Noort, Philippus getuige   
Tegenbos, Cornelis getuige   
van der Heijden, Jan schepen Hulsel  
Rombouts, Peter schepen Hulsel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107v t/m 109, fiche 4, 
rij 3 

Verkoop  26-7-1741 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Hendrick momboir / verkoper   
Peeters, Jan Hendrick momboir / verkoper   
Hendricks, (onm.kind. *) Peeter    
Verspreeuwel, Maria moeder van *   
Verspreuwel, Anna # verkoopster   
Jansens, Jan e.v. #    
Verspreeuwel, Hendrina ^ verkoopster   
Cronenburgh, Paulus e.v. ^    
Verspreuwel, Peternella ** verkoopster   
Jansens, Jan e.v. **    
Verspreeuwel, Helena ## verkoopster   
van Hooghstraten, Jan e.v. ##    
Verspreeuwel, Adriaen Hendricks + ^^ vader / erflater   
………., Helena + e.v. ^^ moeder / erflaatster   
Verspreuwel, Hendrick broer / koper steede aen het Wisselt, 

huijsinge, stal, schuur, schop, 
hoff en aengeleen erve etc. 
(behalve 1/5 van *) 

Cobus Peeter van Leendt (o), 
de heerbaen (z), den Armen 
van Hoogemierde (w) 

Huijbregts, Peeter president   
Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
Schoormans, Jan schepen (absent)   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir van de Heer de Back rentmr. / rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109 t/m 110v, fiche 4, 
rij 3 

Obligatie / gelofte / pandstelling  27-7-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaenen, Jacobus oud borgemr. / 
debiteur / gelover 

aensteede, ca. 7 à 8 lopst., 
Lagemierde aen het 
Vloeijende 

Jacobus Jansen (o), Jacobus 
van den Borne (w), Peeter 
Willems (n), de gem. straet 
(z) 

Dijkmans, Matthijs crediteur t.b.v.   
Dijkmans, (erfgen.) Embregt geldschieters   
Huijbregts, Peeter president   
van de Sande, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110v t/m 112, fiche 4, 
rij 3 

Transport na openbare verkoop  28-7-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jan administrateur / 
transportant 

  

Martens, Jacomijn + erflaatster Hoogemierde  
Patronus, Frans verkrijger huijsje, kamer, stal en schuur, 

hoff en aengelegen erve, 
Hoogemierde, 2 lopst. 39 r. 

Garrit Leijtens (o), de gem. 
straet (z), Jan Anthonij 
Beeken (w), Geertruij Crollen 
(n) 
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  de Vetten, 2 lopst. 46 roeden de akkerwegh (o), Peeter 
Miertmans (z, n) 

  Eersel in het Breven, ca. 40 
roeden 

Wouter van Eijck (o), de 
wed. Cobus Luijten (w), de 
gem. heijde (z) 

’sLants Domeijnen rentheffer   
Huijbregts, Peeter president / loco secret.   
Schoormans, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112 t/m 113, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop in marge: kwitantie 1749 22-9-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus * verkoper Lagemierde  
Lemmens, Adriana e.v. *    
Leijtens, Jan # koper   
van Dijk, Maria e.v. # koopster het Reijntjens, Hoogemierde, 

ca. 2 lopst. 
de erfgen. Peter Jan Hermans 
(o), de gem. straet (w), 
Nicolaes Plompen (z) 

Huijbregts, Peeter president   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
Kocx ?, Peter ontvanger 1749   

 

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

Verkoop  22-9-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mierde, Willem (van Miert) verkoper   
Smits, Hendrick * verkoper   
van Mierdt, Jacoba e.v. * verkoopster   
Willems, Elijsabeth Jacob koopster den Donck, ca. 2 lopst. de gem. Aa (o), Maria Peeter 

Corstiaen Matthijssen (z), 
Walterus Coolen ?(w) 

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

 

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

Verkoop  9-10-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Elijsabeth * verkoopster Hilvarenbeek  
Bussmans, Peeter e.v. * (Bosmans) verkoper   
Bierens, Dielis koper den Rusakker, Hoogemierde, 

ca. 1 lopst. 
Peeter Huijbregts (o), Dielis 
Schuurmans (w) de koper (z) 

van Hoof, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115v t/m 116v, fiche 
4, rij 4 

Verkoop  30-10-1741 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Patronus, Frans secretaris / verkoper   
de Cort, Albert * koper   
van den Borne, Catharina e.v. * koopster huijsje, kamer, stal, schuur, 

hoff en aengelegen erve, 
Hoogemierde, 2 lopst. 39 r. 

Garrit Leijten (o), de gem. 
straet (z), Jan Anthonij  
Beeken (w), Geertruij Crollen 
(n) 

  den Vetten, 2 lopst. 46 roeden den akkerwegh (o), Peeter 
Miertmans (z, n) 

  een Eersel in het Breven, ca. 
40 roeden 

Wouter van Eijck (o), de 
wed. Cobus Luijten (w), de 
gem. heijde (z) 

’sLants Domeijnen rentheffer   
van Hooff, Peter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116v t/m 117v, fiche 
4, rij 4 

Transport van Obligaties  20-11-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabrij, Hendrick transportant Bladel  
de Kercke van Lagemierde verkrijgster   
de Gereformeerde Arme verkrijger   
de H.Geest Arme verkrijger   
Coolen, Peeter Jan (i.n.v. het Corpus 
van Lagemierde) 

debiteur / rentgelder   

Patronus kerkmr. (gereform.) / 
secretaris 

  

Buschman, Wilhelmus Engelbertus predikant   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118 en 118v, fiche 4, 
rij 5 

Verkoop  7-12-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Ansem Peeter verkoper Hulsel  
Wijnants, Adriaen Peter verkoper   
Coppens, Wouter * koper   
van Beurden, Anthonetta e.v. * koopster ½ beembt naest den 

molendijck, ca. 2 lopst. 
de gem. Aa (o), het Clooster 
van Everboden (w), de 
verkoper (z) 

Rombouts, Peeter schepen   
van Herck, Adriaen schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119 t/m 121, fiche 4, 
rij 5 

Registratie van transport d.d. 23-9-1739  2-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Reepmakers, Digna Jan * huurster / verkrijgster / 
requirante 

hoeve, Hulsel  

van der Heijden, Bartel e.v. * verkrijger   
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de Back, Cornelis rentmr. der geestelijke 

goed. / gemachtigde / 
transportant 

sHertogenbosch  

de Bock, Catharina * wed.v. de Heer 
Capiteijn George Doeuglas 

constituante (1/6)   

de Bock, juffr. Gerdina constituante (1/6)   
Nouhuijs, Herman transportant ( ½ )   
de Bock, Lambert broer v. *  (1/6)   
van Nouhuijs, Hendrick notaris sHertogenbosch  
  rijwegh van gemelte Hoeve 

nae den molen van Reusel 
 

de Kempenaer, Hendrick schepen / getuige   
Gerbade, Hieronimus schepen / getuige   
van Heurne, J.    
Groulart, J.D.    
Rombouts, Peeter schepen Hulsel  
van Herck, Adriaen schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121 t/m 122v, fiche 4, 
rij 5 

Transport van Obligatie  2-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hove, Jan (van Hoof) transportant Netersel  
Vromans, Peeter * verkrijger   
Jansens, Cathalijn e.v. * verkrijgster   
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Rombouts, Peeter schepen Hulsel  
van Herck, Adriaen schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
122v t/m 124, fiche 4, 
rij 5 

Verkoop  2-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Horst, Adriaen  verkoper Bladel  
Daniels, Jenneke Jacob verkoopster  Bladel  
Willems, Adriaen verkoper    
Lucas, Joost Corstiaen * koper   
Jansens, Hendrina e.v. * koopster 1/3 + 1/3 den Grooten akker, 

Hulsel, ca. 3 ½ lopst. 
den akkerwegh (o, w), de 
erfgen. Cornelis van Herck 
(z), Joseph Jansens (n) 

Dircks, Anthonij # daarvoor deels 
eigenaar 

  

Vromen, Elijsabet e.v. #    
van de Poll, Adriaentje daarvoor deels eigen.   
  1/7 den Nartinck, ca. 2 lopst.  
  1/7 aengelagh van Jacob 

Daniels steede 
 

  1/5 het Blick, ca. 25 roeden  
Rombouts, Peeter schepen   
van Herck, Adriaen schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 86 
door E.A.M.Verspaandonk 

 36

124 t/m 125, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop zie voorgaande verkoop 2-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lucas, Joost Corstiaen * verkoper Hulsel  
Jansens, Hendrina e.v. * verkoopster   
Jansens, Jacobus koper den Groten akker, Hulsel  
van der Horst, Adriaen # daarvoor eigenaar   
Daniels, Jenneke Jacob e.v. # daarvoor mede 

eigenares 
  

Willems, Adriaen daarvoor mede eigen.   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125 t/m 126v, fiche 5, 
rij 1 

Transport na verkoop f 2900,- 10-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Wether, Johan (de Werther) president schepen / 
lasthebbende van * / 
transportant 

Waelwijck (Waalwijk)  

Dury, de Heer * constituant / executeur 
testamentair van # 

  

Lolo, Cornelis * constituant / executeur 
testamentair van # / 
subst. schout  

Leijden (Leiden)  

vanden Heuvel, Anna + # erflaatster Leiden  
Scheerken, Willem notaris Leiden  
Heijmans, Hendrick verkrijger ½  wint coorn moolen en 

boekwijtmoolen (molens), ½ 
huijs, schuer, molenhuijs, 
landerijen, Lagemierde 

 

de Domeijnen van Brabant rentheffer   
van de Sande, Jan schepen   
van Hoogstraeten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126v t/m 127v, fiche 
5, rij 1 

Verkoop  23-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Everts, Maria Evert Jan verkoopster Hoogemierde  
Luijten, Hendrick * koper   
Verspeeck, Elijsabeth e.v. * koopster ¼ Leen en Leen heijvelt, het 

geheel ca. 4 lopst.  
(leenhof van Brabant) 

de Leenstraet (o), Goijaert 
van den Bergh (w), Jan 
Martens van de Sande (z) 

  1/3 het Busken, 14 roeden  
van Hoof, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128 en 128v, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop  29-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Jansens, Jan Fransis * verkoper Lagemierde  
Lemmens, Maria e.v. * verkoopster   
Martens, Aart # koper   
…….., Jennemij e.v. # koopster schuirken met een stuk drijes 

(noordzijde) 
 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129 t/m 130, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop  29-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis * verkoper   
Lemmens, Maria e.v. * verkoopster   
Jansens, Hermanus # koper   
Lemmens, Adriaentje e.v. # koopster (wederhelft in) huijsinge, stal, 

brouwhuijs, schure, 
aengelagh, erven etc., 
Lagemierde 

 

Lemmens, Goijaert daarvoor eigenaar   
het Comptoir van de Heer Deback rentmr. / rentheffer   
het Comptoir van ’sLants Domeijnen rentheffer   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130v t/m 132, fiche 5, 
rij 2 

Transport van Obligaties  29-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Hermanus * transportant Lagemierde  
Lemmens, Adriaentjen e.v. * transportante   
Jansens, Jan Fransis # verkrijger   
Lemmens, Maria e.v. # verkrijgster   
(het Corpus van )Lagemierde debiteur / rentgelder   
Huijbregts, Peeter    
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Valet, Peeter    
het Dorp van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Gorop, Wouter Adriaen    
van de Sande, Jan schepen   
van Hoogstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verkoop in marge: kwitantie 1742 30-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Hermanus * verkoper Lagemierde  
Lemmens, Adriana e.v. * verkoopster   
Hermans, Hendrick Jan # koper   
Lemmens, Elijsabeth e.v # koopster den Hogen akker 

(Hoogemierde) 
Wouter Lemmens (o, n), 
Dielis Bierens (z, w) 
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  den Looakker, 1 lopst. 7 
roeden 

Jan Lemmens (o), de erfgen. 
Gijsbert van de Sande (w), 
Peeter Sweens (z) 

van Hooff, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133 t/m 134, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop in marge: kwitantie 1743 30-1-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermens, Henrick Jan * (Hermans) verkoper   
Lemmens, Elijsabeth e.v. * verkoopster   
Jansens, Hermanus # koper   
Lemmens, Adriana e.v. # koopster den Leenbugt, ca. 1 ½ lopst. 

(leengoed) 
de Aa (o), Hendrick Jan 
Hermens (w), Peter 
Verbaendert (z) 

Verbaendert, Peeter leenman   
van Hoof, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134 t/m 135v, fiche 5, 
rij 2 

Transport van Obligaties  14-3-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Hendrick (Swaenen) transportant Lagemierde  
Ariens, Jan * verkrijger Lommel  
van Goirle, Catharina e.v. * verkrijgster   
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Hooff, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v t/m 137, fiche 5, 
rij 3 

Verkoop  19-3-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Migghiel verkoper Weldt (Weelde)  
van de Vinck, Adriaen * (Vincken) koper   
Dirks, Willemijn Willem e.v. * koopster den Dielis hoff, 3 lopst. 20 

roeden, Lagemierde 
de wed. Jacobus Adriaensen 
(o), Peeter Corstiaen 
Matthijssen (z), de gemeijne 
straet (w) 

van Hasselt, Reijnier + erflater / daarvoor 
eigenaar 

  

’sLants Domeijnen rentheffer   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137 t/m 138v, fiche 5, 
rij 3 

Transport van Obligatie  20-3-1742 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Willem transportant Hilvarenbeeck  
Timmermans, Johannis * verkrijger   
van Gilse, Gerherdina e.v. * (Gerdina) verkrijgster   
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Buel, Bastiaen Jansen geldschieter 1695   
de With, Wouter # daarna rentheffer   
van Heesch, Anneke e.v. #    
van Hooff, Peeter schepen Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139 en 139v, fiche 5, 
rij 3 

Transport van Obligatie  30-3-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Peeter * transportant Hoogemierde  
Jansens, Cathalijn e.v. * transportante   
Vervugt, Josina verkrijgster (onm.)   
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Rombouts, Peeter schepen Hulsel  
van Herck, Adriaen schepen   
Dirckx, Ansem Peeter momboir   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139v t/m 140v, fiche 
5, rij 3 

Verkoop  30-3-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Jan Peeter verkoper Hulsel  
Sweerts, Jenneke Peeter mede verkoopster   
Maas, Jacobus koper ½ den Coppenbeembt, 1 

lopst. 7 roeden 
de verkopers (o, w), de 
erfgen. Hendrick Staps (z) 

  weg door het Tikkershool  
Rombouts, Peeter schepen   
van Herck, Adriaen schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141 en 141v, fiche 5, 
rij 3 

Vernadering  31-3-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Maria Peeter * vernaderes   
Luijten, Garrit e.v. * vernaderaar den Dielis Hoff, ca. 3 lopst. 

20 roeden, Lagemierde 
 

Coolen, Migghiel verkoper   
Vincken, Adriaen koper   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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141v en 143v, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop  4-4-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Maria Steven* verkoopster Hoogemierde  
Coolen, Joost e.v. * (Koolen) verkoper   
Vromans, Peeter # koper   
Jansens, Cathalijn e.v. # koopster huijsinge, stal, schuur, schop, 

hoff en aengelegen erve, ca. 1 
lopst., Hoogemierde in het 
Culensrode 

Peeter Huijbregts (o, n), 
Jacob Cools (z), de straat (w) 

  de Rijet, ca. 1 ½  lopst. Jan Horsten (o), Peeter 
Lemmens (z), Peeter 
Huijbregts (w), de erfgen. 
Lambert Verhagen (n) 

  den Voorsten Steltakker, ca. 3 
lopst.  

Peeter van Leendt (o), 
Anthonij Hendricks (z), Jacob 
Coolen (w), Jan Wouter 
Lemmens (n) 

  den Middelste Steltakker, ca. 
1 lopst. 

de erfgen. Jan Martens (o), de 
kind. Jan Dielis 
Verspaendonck (z), Peeter 
van Leent (w), Jan Lemmens 
(n) 

  den Agtersten Steltakker, ca. 
2 ½ lopst. 

de Hoolstraet (o),  de erfgen. 
Jan Martens (z, w), de kopers 
(n) 

  den Hoeckdries, 1 ½ lopst. de Hoolstraet (o), de kopers 
(z), Jan Wouter Lemmens 
(w), Jacob Cools (n) 

  een beemdeken, 1 ½ lopst. de Aa (o), de erfgen. Jan 
Martens (z, n), de gem. straet 
(w) 

  den Boght, ca. 1 ½ lopst. de wed. Jan van Mol (o), 
Peeter van Leendt (z), de 
erfgen. Jan Martens (w, n) 

  den Hermans acker, ca. 3 
lopst. 

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

Deback, …….. rentmr. / rentheffer   
Huijbregts, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143v t/m 144v, fiche 
5, rij 4 

Verkoop  10-4-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Adriaen * verkoper Lagemierde  
Luijten, Margo e.v. * verkoopster   
Rademakers, Cathalijn wed.v. Adriaen 
Verhagen (Raeijmakers) 

koopster den Heijlaren Beembt, 3 
lopst., Lagemierde 

Willem…. (o), de erfgen. 
Cornelis Goris (z), de 
koopster (w) 

Paridaens, Jan + daarvoor eigenaar   
’sLants Domeijnen rentheffer   
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van Hooghstraten, Jan schepen   
van de Sande, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
145 t/m 146, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop  16-4-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Garrit * verkoper Lagemierde  
Coolen, Maria Peeter e.v. * verkoopster   
Vincken, Adriaen # koper   
Dircks, Willemijn Willem e.v. # koopster den Dielis Hoff, 3 lopst. 20 

roeden, Lagemierde 
de wed. Jacobus Adriaensen 
(o), Peeter Corstiaen 
Matthijsen (z), de gem. straet 
(w) 

’sLants Domeijnen rentheffer   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
146 t/m 148v, fiche 5, 
rij 4 en 5 

Transport van Obligatie (2x)  17-4-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claessens, Jac. gemachtigde / 
transportant 

  

van Gastel, Johannis Baptista notaris   
van Hooff, Peeter * verkrijger   
Coolen, Helena Peeter e.v. * verkrijgster   
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Huijbregts, Peeter president Hoogemierde  
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
van de Poel, Peeter # verkrijger   
van den Heuvel, Engel e.v. # verkrijgster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148v t/m 149v, fiche 
5, rij 5 

Vernadering  21-4-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Catharina * vernaderes   
Lemmens, Jan e.v. * vernaderaar den Gersakker, 2 lopst. , 

Hoogemierde 
de gem. straet (w), de erfgen. 
Jan Martens (z), Peeter Jan 
Dielis (o) 

  het Loo, 3 lopst. 10 roeden de erfgen. Gijsbert van de 
Sande (o), Wouter Lemmens 
(z), Hermanus Jansens (w) 

Verspaendonck, Jan # verkoper   
van Vessem, Allegonda e.v. # verkoopster   
van Hoof, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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149v t/m 151, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop  28-6-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis * verkoper   
Lemmens, Maria e.v. * verkoopster   
Verhagen, Migghiel koper het oudt huijs, keuken, grote 

schop, stal, ½ hoff , 1/8 
kamer (o), ½ kelder (w), 1/3 
aensteede (o) 

 

  den Stockakker met het 
Busken 

 

  den Hoogemiertschen beembt  
  het Hoijveldeken  
  heijvelt in het Grote heijvelt, 

3 lopst 
 

  nog 2 heijveldekes in het 
Grote heijvelt 

 

den Graaf van Maldegem rentheffer   
Lemmens, Goijaert + daarvoor eigenaar / 

erflater 
  

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151 t/m 153, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop (2x)  29-6-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Migghiel verkoper Weldt (Weelde)  
Raeijmakers, Cathalijn wed.v. Adriaen 
Verhagen 

koopster den Heerkens akker, ca. 2 
lopst. 7 roeden, Lagemierde 
(leengoed) 

de gem. wegh (o), Wouter 
van de Sande (w), de erfgen. 
v.d.  Heer van Wamel (z),  

van Hasselt, Reijnier daarvoor eigenaar 
beide percelen 

  

Verbaendert, Peeter leenman   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
Willems, Philip Jacob koper een quaat heijvelt, 

Lagemierde, het Wellensende 
erfgen. Maria Peter Coolen 
(o), de Hoeve (z), de heijde 
(n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152v t/m 155, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop  29-6-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooghstraten, Geertruij * verkoopster Lagemierde  
de Weijs, Adriaen e.v. *    
van Hooghstraten, Peeter verkoper   
van Hooghstraten, Jan verkoper   
Schoormans, Willem # koper   
van Hooghstraten, Peternelle e.v. # koopster ¾ huijsinge, stal, schuur, 

schop, schaapskooij,  
aengelegen erve, ca. 4 lopst. 
(leengoed van Thijle) (Tiele) 

de gem. straat (o), Dirck 
Dijkmans (z, w) 
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Lagemierde 
  den Bogt, ca. 2 lopst. 

(leengoed van Thijle) 
de gem. straet (o), Wouter 
Coppens (z), Dirck Dijkmans 
(w) 

  het Heijvelt, 4 lopst. de gem. heijde (o), Hendrick 
Vincken (z), Matthijs 
Dijkmans (w) 

  den Hellen akker, ca. 1 lopst. Hendrick Vincken (o), Dirck 
Dijkmans (z), zijn zelfs (w) 

  het Braekkens, ca. 1 lopst. Mathijs Dijkmans (o), de 
gem. heijde (z, w) 

  den Heelen Beembt, 2 lopst. de gem. heijde (o), Matthijs 
Dijkmans (z), de gem. Aa (w) 

  den Halven Beembt met het 
heijvelt, ca. 3 lopst. 

Mathijs Dijkmans (o), de 
kind. Jan Goutsmits (z), de 
gemeene Aa (w) 

  het Eursel, 1 lopst. Willem van Beerse (o), Dirck 
Dijkmans (z), Hendrick 
Vincken (w) 

het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
St. Huijbregts chijns rentheffer   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155v t/m 156v, fiche 
6, rij 1 

Transport na openbare verkoop  18-7-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Jan transportant (2 parten)   
Lemmens, Adriaen transportant (2 parten)   
Verhagen, Bartel transportant (1/6)   
Lemmens, Maria * transportante   
Lemmens, Adriaentje * transportante   
Lemmens, Goijaert vader van *   
Jansens, Jan Fransis # verkrijger   
Lemmens, Maria e.v. # verkrijgster het Brugge beemdeken, ca. 1 

lopst. 2 roeden, Lagemierde 
de Aa (o), de gemeijne dijck 
(z), de erfgen. v.d. Heer van 
Wamel (w) 

Raijmakers, Adriaen (Raeijmakers) daarvoor gebruiker 
(eigenaar ?) 

  

van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Jansen, Hermanus     
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156v t/m 157v, fiche 
6, rij 1 

Verkoop  28-7-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Hermanus * verkoper Lagemierde  
Lemmens, Adriaentje e.v. * verkoopster   
Patronus, Frans secretaris / koper beembt met het eersel daer 

aen 
Jan Marten van de Sande (o), 
de gem. heijde (z), Anthonij 
Gerts (w), de Aa (n) 

van Hooff, Peeter schepen   
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Martens, Marten Jan schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157v t/m 158v, fiche 
6, rij 1 

Verkoop  3-8-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Adriaen Jacob verkoper Reusel  
Coolen, Joost * koper   
Martens, Maria e.v. * koopster ½ beembt, Hoogemierde, ca. 

5 lopst. 
Wolter Lemmens (o), Peeter 
van Hooff (z), de wed. 
Nicolaes van Eijck (w), de 
gemeijne heijde (n) 

Adams, Jacob + # vader / erflater   
………, Geertruij + e.v. # moeder / erflaatster   
van Hooff, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159 en 159v, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop  24-8-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beerse, Peter verkoper   
Huijbregts, Peter * koper   
Sollen, Catharina e.v. * koopster den Daelakker, Hoogemierde, 

ca. 3 lopst. 
Anthonij van Heijst (o), 
Peeter Verspaendonck (w, n) 

van Hooff, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160 t/m 161, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop  4-9-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Adriaen verkoper (1/6)   
Paridaens, Annemij * verkoper (1/6)   
Dijkmans, Dirck e.v. *    
Paridaens, Peeter  verkoper (1/6)   
Paridaens, Wouter verkoper (1/6)   
Paridaens, Anthonij verkoper (1/6)   
Woestenburgh, Derck # koper   
Otten, Willemijn Cornelis (e.v. # ?) koopster (deel) huijsken met 

aengelegen erve, omtrent de 
schutsboom aen het 
Mispeleijnde 

 

Paridaens, Jan + ^ erflater   
Willems, Anneke Jan + e.v. ^ erflaatster   
Martens, Marten Jan schepen Hoogemierde  
van Hooghstraten, Jan schepen Lagemierde  
Patronus, F. secretaris   

 

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

Vernadering  22-9-1742 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Jan vernaderaar ½ beemd, Hoogemierde, ca. 5 
lopst. 

Wouter Lemmens (o), Peeter 
van Hooff (z), de wed. 
Nicolaes van Eijck (w), de 
gemeene heijde (n) 

Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis schepen   
Koolen, Joost (koper)   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162 t/m 163, fiche 6, 
rij 2 

Transport na openbare verkoop  8-10-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Maria (de Kort) transportante   
van de Sande, Jan momboir   
de Kort, Wouter transportant   
de Kort, Adriaen transportant   
de Kort, Lucia * transportante   
Rijebergs, Jacobus e.v. *    
de Kort, Jan transportant   
de Kort, Albert transportant   
de Kort, Jenneke transportante   
de Kort, Leen (Helena) transportante   
de Kort, Margo transportante   
Luijten, Garrit # verkrijger   
Coolen, Maria Peeter e.v. # verkrijgster parceel teullant (met bomen 

en schaerhout) in den Dielis 
Hoff, 110 roeden, 
Lagemierde 

de wed. Jacobus Adriaensen 
(o), de gem. straet (w), 
Adriaen Vincken (n) 

’sLants Domeijnen rentheffer   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163v en 164, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop  13-10-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter * president / verkoper Hoogemierde  
Sollen, Catharina e.v. * verkoopster   
Jacobs, Jenneken Govaert wed.v. 
Wouter van Eijck 

koopster het half drijesken in den 
Veltakker, ca. 28 roeden, 
Hoogemierde 

koopster (o ?), de erfgen. 
Hendrick van Beers (z) 

Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164 t/m 165, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop  19-11-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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de Cort, Albert * verkoper Hoogemierde  
van den Borne, Catharina e.v. * verkoopster   
Huijbregts, Peter # koper   
Sollen, Catharina e.v. # koopster de Vetten, 2 lopst. 46 roeden, 

Hoogemierde 
den akkerwegh (o), Peeter 
Miertmans (z, n) 

Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165v en 166, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop  19-11-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Hermanus verkoper Hoogemierde  
de Cort, Albert * koper   
van den Borne, Catharina e.v. * koopster stuck Landt met een drijesken 

, 2 ½ lopst. 
Adriaentje van den Bergh (o, 
z), Joost Coolen (n), de 
Kerckhoff (w) 

Huijbregts, Peter president   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166v en 167, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop  26-11-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter president / verkoper   
Martens, Jan * koper   
Schots, Annemij e.v. * koopster den Daalakker, Hoogemierde, 

ca. 3 lopst. 
Anthonij van Heijst (o), Peter 
Verspaendonck (w, n) 

Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167v t/m 169, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop  9-12-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Cornelia * verkoopster (1/3)   
Willems, Reijnier e.v. *    
Nijssen, Jenneke Daniel # verkoopster   
Danckens, Leendert e.v. # (Danckers)    
Daniels, Elijsbeth Daniel verkoopster   
Daniels, Hendrick Daniel verkoper (samen 1/3)   
Daniels, Hendrijen Corstiaen verkoopster (1/9)   
Daniels, Anneke Corstiaen (Antonette) verkoopster (1/9)   
Rombouts, Peter assistent   
Sweens, Cornelis koper ? huijsinge, stal, schuir en 

aengelegen erve, ca. 5 lopst., 
Hulsel 

Joseph Jansen (n), Jan 
Leppens (w), de gemeene 
straet (z) 

  den Dries, 5 lopst. Cornelij Jansens (o, w, z), de 
gemeene heijde (n) 

  den Freijsen akker, 1 lopst. 
10 roeden 

Jan Leppens (o, n), Jan van 
der Heijden (z) 
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  het Loken met een heijvelt, 
samen 3 lopst. 

Jan van der Heijde (o), 
Cornelia Jansens (w), Thijs 
Corstiaen Matthijssen (n) 

  het Sandtvoortjen de gem. straet (o), Adriaen 
van Herck (w), Joseph 
Jansens (z) 

  een beemdeken, 45 roeden de gem. heijde (o), Joseph 
Jansens (w), Cornelia Jansens 
(n) 

den Armen van Netersel rentheffer   
Rombouts, Peter schepen   
van Herck, Adriaen schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169v en 170, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop  14-12-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swanen, Jacobus (Swaenen) verkoper Lagemierde  
Jansens, Jan Fransis * (Janssens) koper   
Lemmens, Maria e.v. * koopster den Lookensdries ?, 

Lagemierde, 3 lopst. 54 
roeden (leengoed van de Heer 
van Thielen) 

Jacobus Jansens (o), Wouter 
Coppens (z), het Hasselt 
straetje (w), de kopers (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170v t/m 176, fiche 6, 
rij 3 en 4 

Transport na openbare verkoop (6x)  21-12-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaenen, Cobus transportant Lagemierde  
Dijkmans, Matthijs * verkrijger   
Verbruggen, Jenneke e.v. * verkrijgster huijsinge, stal, schuir, schop 

en aengelegen erve, ca. 7 ½ 
lopst. min 7 roeden 

Jacobus Jansen ? (o), Cobus 
van den Borne (w), de gem. 
straet (z) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
’sLants Domeijnen rentheffer   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
Coppens, Wouter # verkrijger   
van Beurden, Antonetta e.v. # verkrijgster den Winter Rooijschen 

hasselt, Lagemierde, ca. 2 
lopst. min 4 roeden 

de verkoper (o), Jan Fransis 
Jansens (w), Wouter Coppens 
(z) 

Otten, Albert Jan ^ verkrijger   
Schepens, Jenneke Adriaen e.v. ^ verkrijgster de Braeck, 1 ½ lopst. 

Lagemierde 
Wouter Coppens (o, z), 
Jacobus Maes (w) 

  den Meijbeembt,  3 lopst. 2 
roeden 

de gem. heijde (o), de gem. 
Aa (w), Hendrick Vincken 
(z), Wouter Coppens (n) 

  Magriet Corsten beemdeken, 
1 lopst. 55 roeden 

Jan Fransis Jansens (o), 
Jacobus Maes (w), Jan de 
Cort (z) 
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Jansens, Jan Fransijs ** verkrijger   
Lemmens, Maria e.v. ** verkrijgster den Schuurmans akker, 

Lagemierde 1 ½ lopst. 4 r. 
Matthijs Dijkmans (o), de 
gem. heijde (w), Hendrick 
Vincken (z), Jan van 
Hooghstraten (n) 

van Hooghstraten, Jan ## verkrijger   
Verspreuwel, Helena e.v. ## verkrijgster het Santsmeeltje, Lagemierde 

, 1 lopst. 10 roeden 
Matthijs Dijkmans (o), Albert 
Otten (w), Jan Fransis 
Jansens (z) 

Otten, Albert    
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v en 177, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop  21-12-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaenen, Cobus verkoper Lagemierde  
Luijten, Adriaen koper ( ½ )   
Luijten, Clasina koopster ( ½ ) heijde en weijde, 4 lopst. , 

Lagemierde (leengoed van 
Grobbendonck) 

Elijsabeth Swaenen (o, z), Jan 
Fransis Jansens (w, n) 

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

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
177v en 178, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop  22-12-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis verkoper Lagemierde  
Jansens, Cobus Peter koper het Kleijn Vonderbeemdeken, 

Lagemierde, ca. 1 lopst. 30 r. 
Wouter Coppens (o, z), de 
gem. Aa (w), de verkoper (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178v en 179, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop  22-12-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis verkoper ( ½ )   
Jansens, Hermanus verkoper ( ½ )   
Jansens, Jacobus Peter koper stuck akkerlant, Lagemierde, 

ca. 1 lopst. 40 roeden 
het Hasselt straetjen (o), 
Wouter Coppens (z, n), 
Nicolaes Otten (w) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179v t/m 180v, fiche 
6, rij 5 

Transport van Obligatie  27-12-1742 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Fleur, Johannis e.v. * transportant Boxel (Boxtel)  
van der Struijck, Beatricks *    
van de Ven, Cornelis verkrijger Boxtel  
van der Struijck, Daniel + erflater / oom van *   
het Corpus van Lagemierde debiteur / rentgelder   
de Beijer, Nicolaes Marius eerst geldschieter / 

rentheffer 1734 
  

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181 t/m 184v, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop  4-1-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mierde, Willem verkoper (1/3 )   
van Miert, Jacoba * zuster / mede  

verkoopster (1/3) 
sHertogenbosch  

Smits, Hendrick e.v. *    
Willems, Philip Jacob # koper Lagemierde  
Bleijs, Helena e.v. # koopster huijs, stal, schuir, schop en 

aengelagh genaamt den 
Schaapsdijk, ca. 4 lopst. 15 
roeden 

de kopers (z, w), de vroente 
(n) 

  den Veeken akker, ca. 11 
lopst. 15 roeden 

de gemeente (o), de erfgen. 
Hermen Peeters (z, w), de 
wed. Wouter Miertmans (n) 

  het Penkeldrieschke, ca. 1 ½ 
lopst. 

de kopers (o, z), de Aa (w), 
de vroente (n) 

  den Santkuijl akker, ca. 7 
lopst. 5 roeden 

de wed. Wouter Miertmans 
(o), de erfgen. Wouter 
Migghiel Coolen (z), de gem. 
wegh (w), de kopers (n) 

  den Pelsakker en Bogt, ca. 9 
lopst. 20 roeden (3 lopst. 
leengoed van Tuldel) 

de gem. wegh (o), de wed. 
Miertmans (z), de kopers (w, 
n) 

  den Raapbogt, ca. 7 lopst. 6 
roeden 

de erfgen. Hermen Peters (o), 
de kopers (z), de gem. wegh 
(w, n) 

  den Voortakker, ca. 1 lopst. 3 
roeden 

erfgen. Adriaentje Cornelis 
(o), Hermanus Jansens (z), de 
erfgen. Peter Coolen (w), de 
akkerwegh (n) 

  den Bieshoff, ca. 1 lopst. 3 
roeden 

de erfgen.Wouter Migghiel 
Coolen (o, z), de vroente (w, 
n) 

  den Gansepoel, ca. 1 lopst. 40 
roeden 

de gem. wegh (o), Hermanus 
Jansens (z), de Hoeve (w), de 
wed. Wouter Miertmans (n) 

  den Pelsdries, ca. 1 lopst. 3 
roeden 

de gem. wegh (o), de erfgen. 
Jan Kemps (z), de wed. 
Wouter Miertmans (w) 

  den Harendries, ca. 7 lopst. de erfgen. Peter Coolen (o), 
de gem. straat (z), de kopers 
(w, n) 
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  de Reusensbeembt, ca. 6 
lopst. 50 roeden 

de kopers (o), de gemeente 
(z), de Aa (w), de erfgen. 
Hermen Peters (n) 

  het Elske, ca. 3 lopst. 17 
roeden 

Hermanus Jansens (o), de 
erfgen. Peter Colen (z), de 
erfgen. Jan Kortens (w), de 
erfgen. Hermen Peters (n) 

  den Rooijbeemdt, ca. 4 lopst. 
10 roeden 

de Aa (o), Bartel Anthonij 
Verhagen (z), de wed. 
Wouter Verhees (w) 

  het Eusel, 1 lopst. 40 roeden Hendrick Swaanen (o), de 
erfgen. Cornelis van Dooren 
(z), de erfgen. Abraham 
Dekkers (n) 

  het Ruijsbroeck, ca. 13 lopst. 
2 roeden 

de Aa (o), de erfgen. Peter 
Coolen (z), de vroente (w, n) 

  de Pan, ca. 3 lopst. 15 roeden de Aa (o), de vroente (z, w), 
de erfgen. Hermen Hermen 
Peters (n) 

  het Hombroeck, ca. 15 lopst. 
7 roeden 

de kopers (o), Jan Fransis 
Jansens (z), Anthonij Peters 
(w), de vroente (n) 

  het Boomgaerts Heijvelt en 
schaarbosch, ca. 2 lopst. 20 
roeden 

de gem. straet (o), de kopers 
(z), Lafreijs Peters Bughjen 
(w) 

  het Leembugtje, ca. 58 
roeden 

den Broeckwegh (o), de 
erfgen. Hermen Peters (z), de 
Aa (w), Jan Fransis Jansens 
(n) 

de Kercke van Lagemierde renthefster   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
184v t/m 185v, fiche 
7, rij 1 

Verkoop  19-1-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Philip Jacob * verkoper Lagemierde  
Bleijs, Helena e.v. * verkoopster   
Verhagen, Bartel Anthonij # koper   
Claessens, Barbel e.v. # koopster stuck akkerlandt in het 

Heijvelt, ca. 1 ½ lopst. 
de wed. Wouter Miertmans 
(o), Anthonij Peters (w), 
Adriaen Vincken (z) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186 t/m 189v, fiche 7, 
rij 1 

Transport na openbare verkoop (2x) kwitantie 2e verkoop 1760 25-1-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Peter vader / voogd / 
transportant 

  

Sweens, (3 onm.kind.*) Peter    
van den Bergh, Jenneke + moeder van *   
van den Bergh, Goijaert voogd / transportant /   
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gemachtigde 
Hendricks, Peter voogd / transportant   
Hendricks, (onm.kind. ) Jan    
van den Bergh, Anna wed.v. Abraham 
Verdussen 

constituante   

Martens, Jan #  verkrijger   
Raijmakers, Maria e.v. # verkrijgster (deel) kamer, opkamer, hoff, 

schop, ½ put, ca. 40 roeden, 
Hoogemierde 

de wed. Jan van den Bergh 
(o, z), de gem. straet (w) 

van den Poel, Peter laatste gebruiker   
van den Bergh, Hermen + erflater   
  het Groenlant met het 

drijsken, ca. 2 lopst., 
Hoogemierde 

de wed. Jan van den Bergh 
(o), de straat (w), Jan 
Verspaendonck (z) 

Huijbregts, Peter president   
Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   
Zweens, Peeter ontvanger 1760   
Zweens, Elisabet ontvangster 1760   
Zweens, Catharina (Sweens) ontvangster 1760   
Masson, Jan schepen 1760   
Vromans, Thomas schepen 1760   
Masson, F. secretaris 1760   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 188v en 189, 
fiche 7, rij 1 en 2 

Kwitantie (2x)  18-6-1760 en 
30-5-1752 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, (kinderen) Peeter debiteuren   
van den Bergh, Hermanus + oom v. ontvangers / 

erflater 
  

Sweens, Peeter + vader v. ontvangers   
Sweens, Peeter ontvanger 1760 sHertogenbosch  
Sweens, Catrina ontvangster 1760   
Sweens, Elisabeth ontvangster 1760   
Lemmens, Johan debiteur   
…….., wed.v. Johan Mertens rentgeldster Hoogemierde  
Sweens, Peeter ontvanger 1752 sHertogenbosch  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 189 en 189v, 
fiche 7, rij 2 

Kwitantie   23-4-1758 ?  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Elisabeth ontvangster   
Maertens, Marie (Martens) debitrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189v t/m 191, fiche 7, 
rij 2 

Transport na openbare verkoop in marge: kwitantie 1760  25-1-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Peter vader / voogd / 
transportant 
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Sweens, (3 onm.kind.*) Peter    
van den Bergh, Jenneke + moeder van *   
van den Bergh, Goijaert voogd / transportant / 

gemachtigde 
  

Hendricks, Peter voogd / transportant   
Hendricks, (onm.kind. ) Jan    
van den Bergh, Anna wed.v. Abraham 
Verdussen 

constituante   

Huijbregts, Peter # verkrijger   
Sollen, Catharina e.v. # verkrijgster den Nieuwen akker, ca. 1 

lopst. , Hoogemierde 
de wed. Jan van den Bergh 
(o), Clement Jansens (z), 
Cornelis Miertmans (w) 

Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191v t/m 192v, fiche 
7, rij 2 

Transport van Obligatie  25-2-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Cornelis transportant Boxel (Boxtel)  
van de Water, Johannis * verkrijger   
van Hoeve, Johanna e.v. * verkrijgster   
het Corpus van Lagemierde rentgelder   
de Beijer, Nicolaes Marius eerst geldschieter / 

rentheffer 1734 
  

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193 en 193v, fiche 7, 
rij 2 

Verkoop  25-2-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Poel, Peter * verkoper Hoogemierde  
………, Engel e.v. * verkoopster   
Pannenburgh, Hendrick # (Panenborgh) koper Lagemierde  
Coolen, Maria Wouter e.v. # koopster den Veursten akker, ca. 1 

lopst. 40 roeden, Lagemierde 
de wed. Wouter Verhees (o), 
Willem van Beers (w), de 
kopers (z) 

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

 

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

Transport van Obligatie  28-2-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhulst, Wouter (van Hulst) transportant Velthoven (Veldhoven)  
Huijbregts, Hendrien Jansen ** verkrijgster Seelst (Zeelst)  
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Zacharias, juffr. Anna daarvoor renthefster Arendonk  
Zacharias, Migghiel schout / mede 

daarvoor rentheffer 
Arendonk  
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van Deuren, Maria wed.v. Zacharias Jan 
Zachariasse 

geldschietster / 
creditrice 1690 

  

Moonen, Francis (e.v. * ??)    
Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Transport na openbare verkoop  20-3-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Hendrick transportant (1/3 )   
Miertmans, Jacobus transportant    
Miertmans, Adriaen transporant (samen 

1/3) 
  

Miertmans, Maria * transportante    
Vincken, Peter e.v. *    
Willems, Yda Peter transportante (samen 

1/3) 
  

Aarts, Aart Willem # verkrijger Hoogemierde  
Willems, Rosina Peter e.v. # verkrijgster huijsinge, stal, hoff en 

aengelagh, 4 lopst. 22 roeden 
Cobus van Leendt (o), het 
verbrandt huijs (w), de kopers 
(z) 

  den Bogt, 3 lopst. 13 roeden Peter Huijbregts (o), Goijaert 
Verbruggen (z), het verbrandt 
huijs (w) 

  het Veldeken, 50 roeden Peter Miertmans (o), Cobus 
van Leendt (z), de gemeene 
heijde (w) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
’sLants Domeijnen rentheffer   
Huijbregts, Peter president   
Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
197 t/m 198, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop  11-5-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rogghers, Jan Fransis verkoper Hoogemierde  
Willems, (kinderen *) Adriaen Jacob kopers  1/8 erfsteedeken, 

Hoogemierde 
 

Miertmans, Elijsabeth moeder van *   
van der Ven, Josina daarvoor eigenares   
Deback rentmr. / rentheffer   
Huijbregts, Peter president   
Miertmans, Cornelis schepen / toesiender   
Patronus, F. secretaris   
Jacobs, Jacobus * koper   
Jacobs, Joseph * idem   
Jacobs, ……… * koopster   
Jacobs, Cornelis * koper   
Willems, Flip ? Jacob momboir   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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198v t/m 200v, fiche 
7, rij 3 

Transport na openbare verkoop (2x)  20-5-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Hermanus verkoper / transportant Hoogemierde  
van den Borne, Lambregt * verkrijger   
van den Bergh, Anna e.v. * verkrijgster de Paeijkloot of  Kesiakker de erfgen. Lambregt van den 

Borne (o), de kind. Jan van de 
Sande (w), de gem. straet (z) 

Huijbregts, Peter president   
Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   
Jansens, Jan Fransis # verkrijger   
Lemmens, Maria e.v. # verkrijgster de Kaijl, 1 lopst. 20 roeden Clement Jansens (o), Jan 

Roggers (w), de erfgen. Peter 
van Leendt (z) 

het Clooster van Everbode rentheffer   
  den halven Bogt, ca. 4 lopst. 

2 roeden 
Joris Lemmens (o), Clement 
Jansens (w), de gem. straet 
(z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200v t/m 203, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop (2x)  22-5-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Cathalijn verkoopster Lagemierde  
Laijtens, Jenneke (Leijtens ) wed.v. 
Hendrick Verbaendert 

koopster den Kleijnen Beekakker, 1 
lopst. 40 roeden 

Jacobus Coolen (o), Peter 
Verbaendert (n), Adriaen 
Martens (z) 

  den Groten Beekakker, 3 
lopst. 10 roeden 

Willem van (den) Bergh (o), 
Peter Lemmens (w), de wed. 
Adriaen Martens (z) 

Huijbregts, Peter president Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen   
  2/3 huijsinge, stal, schuir, 

schop, 10 ½ roeden, 
Lagemierde 

de wed. Neomagus (o, z), de 
gem. straet (n) 

  2/3 den Pondt akker, 1 lopst. de gem. akkerstraet (o, n), Jan 
Fransis Jansens (w) 

  2/3 in Hogemiertsen akker, 1 
lopst. 12 roeden 

Jan Fransis Jansens (o, z), de 
Hasseltstraet (w) 

  2/3 de Santkuijl, 1 lost. Hendrick Claessens (o), Jan 
Fransis Jansens (w), de 
erfgen. Jan Wittens (z) 

  2/3 Heijvelt, 1 lopst. 20 
roeden 

Hendrick Pannenburgh (o), 
Cornelis van Dooren (z), 
Willem van Beers (w) 

  2/3 den Coolenbeembt, 1 
lopst. 2 ½ roeden 

Jan Fransis Jansens (o, z), de 
gem. Aa (w) 

  2/3 den Beembt agter den 
Steenakker, 2 lopst. min een 
half 

Jan Fransis Jansens (o, n), 
Maria Hermans (z), de gem. 
Aa (w) 

het Comptoir van de Heer Deback rentmr. / rentheffer   
den Armen (van Lagemierde) rentheffer   
St. Huijbregt chijns    
van de Sande, Jan schepen Lagemierde  
van Hooghstraten, Jan schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
203v t/m 205, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop   28-5-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Albert gemachtigde / 
verkoper i.n.v….. 

  

Valvekens, Arnoldus notaris Antwerpen  
Wittens, Josina koopster 2/3 huijs, stal, schuir, schop, 

brouwhuijs met de 
brouwketel en werkkuijp aen 
de plaets, Lagemierde 
(leengoed) 

 

  1/3 den Mortel, 1 ½ lopst. Jan Fransis Jansens (o, z), de 
erfgen. selve (w), Hendrick 
Claessens (n) 

  ½ den Ronkert, het geheel 3 
lopst. 14 roeden 

den Hogenwegh (o), 
Cathalijn Hermens (z), den 
Broekkant (w) 

  ¼ den Kipstart, het geheel 2 
lopst. 24 roeden 

Jan Fransis Jansens (o, z), de 
Hoolstraet (w) 

den Armen van Reusel rentheffer   
het Comptoir van ’sLants Domeijnen rentheffer   
  ½ den Solbregt (Solberg), het 

geheel 1 lopst. 16 roeden 
Jan Fransis Jansens (o), de 
straet (z), de wed. 
Hannenburgh (n) 

  ½ den Halven Beembt, het 
geheel 2 lopst. 7 roeden 

de wed. Neomagus (o, z), de 
gem. Aa (w) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
  ½ den Hoekakker, het geheel 

3 lopst. 25 roeden 
de wed. de Cort (o), de 
erfgen. v.d. Heer van Ghijsen 
(z), Walterus Coolen (n) 

Deback rentmr. / rentheffer   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205 t/m 206, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop   31-5-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis * verkoper   
Lemmens, Maria e.v. * verkoopster   
Verhaegen, Migghiel koper weijveldeken in de 

Weijvelden, 1 lopst. 18 ½ 
roeden 

het Laer (o, z), Hendrick 
Maes (w) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
206v t/m 208v, fiche 
7, rij 5 

Verkoop   4-7-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Maria * verkoopster   
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Jansens, Jan Fransis e.v. * verkoper   
Jansens, Hermanus  wedn.v. # verkoper   
Lemmens, Adriaentje # +    
Jansens, Jan Corstiaan koper   
Jansens, Cornelis Corstiaan koper   
Jansens, Wouter Corstiaan koper   
Jansens, Hendrijen Corstiaan koopster huijsinge, hoff, Lagemierde 

ca. 1 lopst. 30 roeden 
de erfgen. Adriaen 
Pannenburgh (o) de kopers 
(z), de gemeente (n) 

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

dese goederen (o, n),  erfgen. 
Adriaen Pannenburgh (z0 

  Landt in de aensteede, 1 
lopst. 1 roede 

Lafreijs van Rooij (o), de 
kopers (z, w), de erfgen. 
Adriaen Pannenburgh (n) 

  Landt agter de aensteede, ca. 
2 lopst. 8 roeden 

den akkerwegh (o), Willem 
van Beers (z), de erfgen. 
Adriaen Pannenburgh (w) 

  het Drieske agter de 
aensteede, ca. 33 roeden 

de erfgen. Adriaen 
Pannenburgh (o), Willem van 
Beers (z), de erfgen. Jan 
Plompen (n) 

  Landt in’t Lis Matthijsse 
heijvelt, 1 lopst.  met het 
heijvelt van Lis Thijssen, 1 
lopst. 35 roeden en het 
heijvelt in de Heijlaren , 4 
lopst. 10 roeden 

de Heijlaren straet (o), 
Lafreijs van Rooij (z), 
Willem van Beers (w), de 
erfgen. Jan Lemmens (n) 

  de Spie over de Aa, 3 lopst. 8 
roeden 

de Aa (o), Cobus Dekkers (z), 
de wed. Adriaen Verhagen 
(w), Maria Peeter Colen (n) 

  de Spie over de Aa, 2 lopst. 
25 roeden 

dese goederen (o), Cobus 
Dekkers (z), de gem. Aa (w), 
Bartel Rijebergs (n) 

  het Heijvelt off Horst daer 
aen gelegen (leengoed van 
Tuldel) 

de gem. heijde (o), Cobus 
Dekkers (z), Bartel Rijebergs 
(n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209 t/m 211v, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop   12-6-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Voort, Jenneke Jan * verkoopster   
van de Gevel, Servaas e.v. * verkoper   
van de Voort, Willem Jan koper 1/3 huijsinge, stal, schuir, 

hoff en aengelegen erve, 2 
lopst. 

de erfgen. Jan Colen (o, z), 
Giel Verhagen (w) 

  1/3  den Hulsebosch, 2 lopst. 
16 roeden 

de erfgen. Jan Coolen (o), de 
wed. Wouter Verhees (z), de 
Beekestraet (w), Cornelis van 
Dooren (n) 

  1/3 den Voorsten akker, 1 
lopst. 

de Groene wegh (o), de 
erfgen. Goijert Lemmens (z), 
Anthonij van Loon (w) 

  1/3 den Donkbeemdt, 1 lopst. 
1 roede 

de gem. heijde (o), de gem. 
Aa (w), Jan van de Sande (z) 

  1/3 den Santhorst 40 roeden de gem. heijde (o), de gem…. 
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Aa (w), Jan van de Sande (z) 
  1/3 het Eersel off heijvelt, 2 

lopst. 
Adriaentje Wouter Aarts (o), 
het groot heijvelt (z), 
Hendrick Pannenburgh (w) 

  het Beers akkerken, 46 ½  
roeden 

Jan van de Sande (o), de 
erfgen. Cornelis Goris (z), 
Jan de Cort (w) 

  1/3 Lanst op den Boschakker, 
1 ½ lopst. 

Jan van de Sande (o), de 
erfgen. Cornelis Goris (z), de 
gem. wegh (w) 

  1/3 den Achtersten Donck, 30 
roeden 

de koper (o), de wed. Wouter 
Verhees (z), de gem. Aa (w) 

  1/3 den Horst in den 
Agtersten Donck, 1lopst. 15 
roeden 

Elijsabeth Swaanen (o), de 
wed. Wouter Verhees (z), de 
gem. Aa (w) 

  1/3 het Nieufelt (Nieuwveld), 
4 ½ lopst. 11 roeden 

de gem. heijde (o), Corstiaen 
Jansen (z), Bartel Rijeberghs 
(w) 

  het Achterste Raakschodt, 1½ 
lopst. 11 roeden 

de gem. heijde (o, z), de 
koper (w) 

  1/3 het Voorste Raakschodt, 
1 lopst. 50 roeden 

de gem. heijde (o, z), de 
koper (n) 

den Armen van…. rentheffer   
het Comptoir van de Heer Deback rentheffer   
’sLants Domeijnen rentheffer   
van de Sande, Jan schepen Lagemierde  
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
211v t/m 211v bis, 
fiche 7, rij 5 

Verkoop   24-6-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Geertruij verkoopster (1/6)   
Robben, Peter assistent   
Adams, Garrit verkoper (1/6)   
Adams, Elijsabeth verkoopster (1/6)   
Adams, Maria verkoopster (1/6)   
van Dun, Daneel assistent   
Adams, Jenneke verkoopster (1/6)   
Adams, Jan koper beembt, Hoogemierde, 4 

lopst. 18 roeden 
Wouter Lemmens (o), Peter 
van Hoof (z), de wed. 
Nicolaes van Eijck (w), de 
gem. heijde (n) 

Huijbregts, Peter president   
Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
212 t/m 213, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop   25-8-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Goijaert verkoper Hoogemierde  
van de Sande, Hendrick * koper   
………., Jenneke e.v. * koopster schuur, Hoogemierde de wed. Jan van den Bergh 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 86 
door E.A.M.Verspaandonk 

 58

(o), de gem. straet (w), Peter 
van de Poel (n) 

van Beers, (de erfgen.) Cornelis daarvoor eigenaars   
Huijbregts, Peter president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213v en 214, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop   9-9-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beirs, Willem (van Beers) verkoper   
Deckers, Roelof mede verkoper   
Eelen, Geraert mede verkoper   
van Otten, Jan verkoper   
van Otten, Maria verkoopster   
………, Eliesabet * verkoopster   
van Otten, Hendrina moeder van *   
van Otten, Margo Willem verkoopster   
Jansen, Jan Francus # koper   
Lemmens, Maria e.v. # koopster 2/3 Willem Teeuwen acker, 

het geheel ca. 2 lopst., 
Lagemierde aen de plaets 

de kopers (o, n), de wed. 
Neomagus (w), ander deel (z) 

Teeuwen, Maria Willem + daarvoor eigenares / 
erflaatster 

  

Martens, Marten Jan schepen   
Miertmans, Cornelis schepen   
van de Graaf, J.D. notaris / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214v en 215, fiche 8, 
rij 1 

Verpachting  12-11-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Weerts, Hr. Bastiaen (Werts) rooms priester / 
verpachter 

Bergijck (Bergeijk)  

van der Zeelen, Frans * (van der 
Ceelen) 

pachter   

Dierckx, Anna Peter e.v. * pachtster huijsinge, landerijen etc., 
Hulsel met het Nieuw 
veldeken , den Bunderdries 
(uitgezonderd: zie onder) 

 

Jansens, Jacobus gebruiker het Vonderbroeck  
Helselmans, Evert idem   
Rombouts, Peter schepen   
van Herck, Adriaen schepen   
Huijbregts, Peter loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215 t/m 216, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop  16-11-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coppens, Wouter * molenaar / verkoper Lagemierde  
van Beurden, Antonet e.v. * verkoopster   
Swaanen, Eliesabet wed.v. Jan Luijten # koopster   
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Nicolasen, Hendrik e.v. # (Claessen) koper den Winterooijsen Hasselt, 
ca. 2 lopst. min 4 roeden, 
Lagemierde 

de kopers (o, n), Jan Francus 
Jansen (w), de verkopers (z) 

Swaanen, Jacobus broer v. # / daarvoor 
eigenaar 

  

Dijckmans, Mattijs schepen   
van Beirs, Willem (van Beers) schepen   
van de Graaf, J.D. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216 t/m 217, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop  16-11-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Mattijs * schepen / verkoper Lagemierde  
Verbruggen, Jenneke e.v. * verkoopster   
Vincken, Adriaen # koper   
Dirckx, Willemijn Willem e.v. # koopster huijs, hof, schop, schuer en 

aengelegen erve, ca. 7 lopst. 
37 roeden, Lagemierde 

Jacobus Jansen (o), Jacobus 
van den Borne (w), de gem. 
straat (z) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de kerck van Lagemierde renthefster   
’sLants Domijnen rentheffer sHertogenbosch  
Swaanen, Jacobus daarvoor eigenaar   
van Beirs, Willem (van Beers) schepen   
van Herck, Adriaan schepen   
van de Graaf, J.D. secretaris   
Patronus, Francoijs ontvanger / 

gemachtigde 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217 t/m 218, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop in marge: kwitantie 1755 16-11-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vincken, Adriaen * verkoper   
Dircx, Willemijn Willem e.v. * verkoopster   
Otten, Peter # koper   
Luijten, Clasijn e.v. # koopster steede gent. den Nulle; 

huijsinge, hof en aengelag, 
ca. 9 lopst., Lagemierde, het 
Wellenseijnde 

Wouter de Cort (o), de kopers 
(z), de gem. straet (w), Peeter 
Hermans (n) 

  den Dielis hof, ca. 3 lopst. 18 
roeden 

de wed. Jacobus Adriaens (o), 
Gerit Luijten (z),de gem. 
straet (w), de kopers (n) 

  den Voortbeempt, ca. 3 lopst. 
6 roeden 

de wed. Wouter Miertmans 
(o), de gem. heijde (w), 
Wouter van de Sande (z) 

  de Kuijper, ca. 2 lopst. Peeter Hermans (o),Wouter 
van der Sanden (w), het Laar 
(z), de gem. Aa (n) 

  den Houtert, ca. 3 lopst. 6 
roeden 

Antonij Peeters (o), Peeter 
Hermans (w, z),  de gem. Aa 
(n) 

  den Grietmans dries, ca. 2 
lopst. 

Bartel Verhagen (o), de 
Hoolstraat (w), Gerit Luijten 
(z), Catolijn Verhagen (n) 

Verhaagen, Bartel (Verhagen) daarvoor eigenaar   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 86 
door E.A.M.Verspaandonk 

 60

het Comptoir van ’sLants Domijnen rentheffer   
Dijkmans, Mattijs schepen   
van Beirs, Willem schepen   
van de Graaf, J.D. secretaris   
Patronus, Francoijs ontvanger / gemacht.   
van de Sande, Wouter schepen 1755   
van de Ven, Jacobus schepen 1755   
Duijtz, E. subst. secretaris 1755   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
218v en 219, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop  23-11-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coppens, Wouter * molenaar / verkoper   
van Beurden, Antonet e.v. * verkoopster   
Vincken, Adriaen # koper   
Dircx, Willemijn Willem e.v. # koopster den Vonderbeempt, ca. 2 

lopst., Lagemierde aen den 
Hoogen vonder 

Jan Francus Jansen (o, z), het 
Clooster van Averboode (w), 
Marten van Helmont (n) 

Jansen, (erfgen.) Adriaen daarvoor eigenaars   
Dijkmans, Mattijs schepen   
van Beirs, Willem (van Beers) schepen   
van de Graaf, J.D. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
219v t/m 222v, fiche 
8, rij 2 

Verkoop (4x)  6-12-1743 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pluijm, Dielis * verkoper Hilvarenbeek  
Nijsen, Henderina Corstiaen e.v. * 
(Nijssen) 

verkoopster   

Nijsen, Ansem Corstiaen verkoper   
van Herck, Cornelis # koper   
Panis, Maria e.v. # koopster de Wijer beempt, ca. 2 lopst., 

Hulsel in de Steenovense Bus 
Jan van der Heijden (o?), de 
gem. heijde (w), heijvelt (n) 

van Herck, Adriaen schepen   
Rombouts, Peter schepen   
Patronus, Frans ontvanger / gemacht.   
van der Heijden, Jan ^ koper   
van Poppel, Jenneken Lambregt e.v. ^ koopster den Wuestenhof, ca. 1 ½ 

lopst., Hulsel 
de gem. heijde (o, z, n) 

  den dries met den Boonhof 
tijnen de camer en het 
Hoecxken lant neffens de 
heijde aen malcanderen, 
samen ca. 3 spijntsaet 

 

het Comptoir van de Back rentmr. / rentheffer   
’sLants Domijnen rentheffer   
van de Graaf, J.D. secretaris   
Leppens, Jan ** koper   
Leemans, Maria e.v. ** koopster ½ Bartel Verhagen aenstede, 

ca. 1½ lopst. , Hulsel 
Jan Leppens (o), Cornelis 
Sweens (w), Joseph Jansen 
(n) 

Sweens, Cornelis (en huijsvrouw) kopers ½ Bartel Verhagen aenstede, 
ca. 1½ lopst., Hulsel 

Cornelis Jansen (o), de 
kopers (w, z), Joseph Jansen 
(n) 
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
222v t/m 224, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop  17-1-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Ladale, Cornelia * verkoopster   
Rombouts, Wouter e.v. * verkoper   
van Helmont, Marten # koper   
Wijnands, Elijsabeth e.v. # koopster kruijscamer aen de huijsinge  
de Ladale, (erfgen.) Eduard + daarvoor eigenaars   
Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Beers, Willem schepen   
Patronus, F secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224v t/m 225v, fiche 
8, rij 3 

Verkoop  22-1-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Dirck * verkoper   
Paridaens, Annemij e.v. * verkoopster   
Vincken, Adriaan # koper Lagemierde  
Dircks, Willemijn Willem e.v. # koopster 1/3 den Gevenshoff, ca. 2 

lopst., Lagemierde aen het 
Vloeijende 

Albert Otten (o), de wed. 
Adriaen Verhagen (z, w), de 
gem. straet (n) 

Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verkoop  30-1-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Albert * verkoper Lagemierde  
Schepens, Jenneke Adriaen e.v. * verkoopster   
Raijmakers, Cathalijn wed.v. Adriaen 
Verhaegen 

koopster de Braeck, 1 ½ lopst. Wouter Coppens (o, z), de 
erfgen. Jacobus Maes (w), de 
koopster (n) 

Swaenen, Jacobus daarvoor eigenaar   
het Comptoir van sLants Domaijnen rentheffer   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verkoop  30-1-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coppens, Wouter * verkoper   
van Beurden, Anthonetta e.v. * verkoopster   
Raijmakers, Cathalijn wed.v. Adriaen 
Verhagen 

koopster de Braeck, ca. 2 lopst. 30 
roeden 

de verkopers (o), de erfgen. 
Jacobus Maes (w), de 
koopster (n) 

van Dun, Jan daarvoor eigenaar   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
229 t/m 230, fiche 8, 
rij 4 

Verkoop  6-2-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijssen, Hendrijen Corstiaen * verkoopster   
Pluijm, Dielis e.v. * verkoper   
van Herck, Cornelis # koper Reusel  
Panis, Maria e.v. # koopster beembt de Weer, Hulsel Jan van der Heijden (o), de 

gem. heijde (w), de erfgen. 
Cobus Maes (z) 

Rombouts, Peter schepen   
van Herck, Adriaen schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verkoop  11-1-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaendert, Peter * verkoper Hoogemierde  
Hendricks, Anneke Joost e.v. * verkoopster   
van Diessen, Peter # koper   
Koijmans, Cathalijn e.v. # koopster huijsinge, stal, schuur, hoff 

en aengelagh, genaamt den 
Bergh, ca. 1 lopst. 

de gem. heijde (o, n), Marten 
Staats (w) 

  de Korte Bedden, 3 lopst. Marten Staats (o), sijn selfs 
(w), Jacq Cools (z), de gem. 
straet (n) 

  de Schoot, 1 lopst Marten Staats (o), de wed. 
Jan van Mol (z), de kind. 
Matthijs van Moll (w), sijn 
selve (n) 

  den Agterste Beekakker, 2 
lopst. 

Jacobus van Leendt (o), 
Marten Staats (w), de wed. 
Verbaendert (z), de gem. 
heijde (n) 

  de Polder, 1 ½ lopst. Jacobus van Leendt (o), 
Jenneke Jan Schoormans (w), 
de erfgen. Jan Martens (z), de 
gem. straet (n) 

  het Heesterveen, 2 lopst. Jenneke Verbaendert (o), 
Hendrick Verspreuwel (w), 
Jacobus van Leendt (z), sijn 
selfs (n) 

  het Heijvelt, 1 ½ lopst. Peter Miertmans (o), de gem. 
straet (w, z), sijn selfs (n) 

  het Ven, 3 ½ lopst. Martens Staats (o), Peter 
Miertmans (w), sijn selve (z), 
de gem. straat (n) 

  een Beembt, 3 lopst. Jacobus van Leendt (o), 
Hendrick Jan Hermens (w, n), 
Peter Huijbregts (z) 

  het Heijvelt, 1 lopst. de erfgen. Jan van den Bergh 
(o), het Clooster van 
Everbode (o ?), Marten Staats 
(w), Hendrick Jan Hermens 
(z), de gem. heijde (n) 
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  het Lourheijcke, 1 lopst. Jacob Cools (o), de erfgen. 
Wouter Lemmens (w), de 
wed. Jan van Moll (z), de 
erfgen. Jan Martens (n) 

  den Leijakker, 1 lopst. Peter Jan Dielis de jongste 
(o), de meulenstraet 
(molenstraat)(w), de wed. Jan 
van Mol (n) 

de Rooij, Peter toesiender / eerder 
verkoper 

  

van de Look (onm.kind ^) Hendrick daarvoor eigenaar   
Zegers, Helena moeder van ^   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Clooster van Everboden rentheffer   
het Comptoir van de Heer Deback rentmr. / rentheffer   
’sLants Domaijnen rentheffer   
Huijbregts, Peter president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
233v t/m 234v, fiche 
8, rij 4 

Vernadering erfpacht  11-2-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stevens, Joost Peter * vernaderaar Hulsel  
Jansens, Catharina e.v. * vernaderes   
van der Ceelen, Frans # huurder huijsinge, landerijen etc., 

Hulsel met het Nieuw 
veldeken (uitgezonderd: zie 
onder) 

 

Dircks, Anna Peter e.v. #    
Werts, Sebastiaen daarvoor eigenaar   
Jansens, Jacobus verkrijger / gebruiker het Vonderbroeck en bomen 

op den Bunderdries 
 

Helsemans, Evert idem   
Rombouts, Peter schepen   
van Herck, Adriaen schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
235 t/m 236v, fiche 8, 
rij 5 

Verkoop  12-2-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Peter * verkoper Hoogemierde  
Koijmans, Cathalijn e.v. * verkoopster   
van Rooij, Paulus # koper   
van Deessen, Adriaentje e.v. # (van 
Diessen) 

koopster huijsinge, stal, schuur, hoff 
en aengelegen erve, ca. 1 
lopst. 

Jenneke wed.v. Hendrick 
Verbaendert (o, z), Cobus 
Luijten (w) 

  1/3 beemt, ca. 3 lopst. de kopers (o), het Clooster 
van Everbode (w), de wed. 
Hendrick Verbaendert (z) 

  een Heijveldeken, ½ lopst. het Clooster van Everbode 
(o), de wed. Jan van Moll 
(w), Jan Horsten (z) 

  1/3 den Leijakker, 1 lopst. Peter Jan Dielis de jongste (o) 
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, de gem. straet (w), het 
Clooster van Everbode (n) 

het Comptoir van de Heer Deback rentheffer   
het Comptoir van ’sLants Domaijnen rentheffer   
Huijbregts, Peter president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
236v t/m 238v, fiche 
8, rij 5 

(gedeeltelijke) Aflossing / kwitantie  30-3-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Deuren, juffr. Agnijs creditrice / renthefster Arendonck  
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Deuren, Reijnier (en huijsvrouw) eerst crediteuren 1685   
Huijbregts, Peter president   
Miermans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
238v t/m 240, fiche 8, 
rij 5 

Erfwisseling / verkoop  17-8-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus * verkrijger   
Dijkmans, Peternelle e.v. * verkrijgster den Bogt, ca. 2 lopst. 26 

roeden in de Hooghstraet 
Jacobus van den Borne (o), 
Peter van Hooff (w), de gem. 
straet (n) 

  den Phlipsen akker, ca. 1 
lopst. 32 roeden 

Jacobus van den Borne (o), 
Aelbert de Cort (w) 

het Comptoir van ’sLants Domaijnen rentheffer   
Verspaendonck, Jan # verkrijger   
van Vessem, Allegonda e.v. # verkrijgster den Steenakker, ca. 1 lopst. 

13 roeden 
Wouter Lemmens (n), 
Anthonij van Heijst (z) 

Miertmans, Cornelis schepen   
van Hooff, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
240v t/m 241v, fiche 
8, rij 5 

Verkoop  11-9-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Migghiel verkoper Lagemierde  
Lemmens, Embregt koper oudt huijs, keuken, grote 

schop, stal, ½ hoff , 1/8 
kamer 

de halve kelder (o), 1/3 
aensteede (w) 

  den Stockakker met het 
Busken 

 

  den Hogemierdtsen Beemdt  
  het Hooijveldeken  
  een heijvelt in het Grote 

Heijvelt, 3 lopst. 
 

  nog 2 heijveldekens  
de Graaf van Maldegem rentheffer   
Dijkmans, Matthijs schepen   
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van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
241v t/m 243, fiche 9, 
rij 1 

Verkoop  12-10-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermens, Maria * (Hermans) verkoopster Hoogemierde  
Lemmens, Walterus e.v. * verkoper   
Martens, Jan Jan koper akker in de Lange akkers, ca. 

1 ½ lopst., Hoogemierde 
de kind. Wouter van Helmont 
(o), de kind. Evert 
Schoormans (w), de erfgen. 
Jenneke Jan Martens van de 
Sande(z) 

Corstiaens, Hendrick daarvoor eigenaar   
Miertmans, Cornelis schepen   
van Hooff, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
243 t/m 245, fiche 9, 
rij 1 

Verkoop  12-10-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Joost * verkoper   
Weijts, Maria e.v. * verkoopster   
Luijten, Cobus # koper   
Martens, Jenneke e.v. # koopster keuken, ½ schuur (o), schop 

en kooij, aenliggende erven, 
½ de looijkuijp, Hoogemierde 
het Culdersrode 

 

  de Hofstadt, ca. 2 lopst. 30 
roeden 

 

  ½ het Vonder Heijvelt 
vooraan, ca. 1 lopst. 40 r. 

 

  ½ het Nieuw heijvelt agteraan 
, 1 lopst. 30 roeden 

 

  den Vilakker, ca. 1 lopst.  
  den Groten Bosakker, ca. 2 

lopst. 
 

  den Groten Beembdt, ca. 2 
lopst. 40 roeden 

 

  ½ Polder vooraan  
  den Groesopper, ca. 2 lopst.  
  den Raveneijck, ca. 1 lopst. 

30 roeden 
 

  het Grut, ca. 1 lopst. 15 r.  
  den Kercken akker, ca. 45 r.  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
’sGravesande rentmr. der Beursen / 

rentheffer 
  

Schuurmans, Elijsabeth wed.v. Jan 
Martens + 

daarvoor eigenares   

Miertmans, Cornelis schepen   
van Hooff, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
245v t/m 246v, fiche 
9, rij 1 

Verkoop  2-11-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Maria * verkoopster   
Moorkens, Jan e.v. * verkoper   
Leijsen, Jan Antonij koper 1/3 huijsinge, stal, schuur, 

schop en aengelagh, ca. 4 
lopst. 

de erfgen. Elijsabet Jan 
Schots (o), Cobus van den 
Borne (w), Anneke 
Verspeeck (z) 

Miertmans, Cornelis schepen Hoogemierde  
van Hooff, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
246v t/m 248, fiche 9, 
rij 1 

Verkoop  9-11-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel Antonij * verkoper   
Claassens, Barbara e.v. * verkoopster   
……., wed.v. Hendrick Verbaendert koopster 1/6 beembt, Lagemierde Jan Fransis Jansens (o), de 

koopster (w, z) 
het Comptoir van de Heer Deback rentmr. / rentheffer   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
248v t/m 249v, fiche 
9, rij 2 

Verkoop  20-11-1744 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs * verkoper Lagemierde  
Verbruggen, Jenneke e.v. * verkoopster   
Vincken, Adriaen # koper   
Dircks, Willemijn Willem # koopster den Hanghbeemdt de heijde (o), Wouter 

Coppens (w), Nicolaes Otten 
(z), het meulenstraatje 
(molenstraatje) 

  het Schuurmans akkerken, ca. 
1 lopst. 

de verkopers (o), Jacobus 
Jansens (z), de gem. heijde 
(w) 

  den Middelsten akker, ca. 3 à 
4 lopst. 

de verkopers (o, w), Jan van 
Hooghstraten (z), Albert 
Otten (n) 

het Comptoir van de Heer Deback rentmr. / rentheffer   
Dijckmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
250 t/m 251, fiche 9, 
rij 2 

Obligatie / gelofte / borgstelling in marge: aflossing 1755 6-12-1744 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Peter * debiteur / gelover   
Luijten, Clasina e.v. * debitrice / geloveres huijs, hoff, erven  
Jansens, Peter  crediteur (onm.)   
Jansens, Goijaert idem   
Jansens, Hermanus idem   
Jansens, Hermanus + vader   
Lemmens, Adriaentje + moeder   
Jansens, Jacobus momboir /geldschieter   
Swaenen, Hendrick toesiender / idem   
Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   
van de Ven, Jacobus schepen 1755   
van de Sande, Wouter schepen 1755   
Duijtz, E. subst. secretaris 1755   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
251v t/m 252v, fiche 
9, rij 2 

Verkoop  2-1-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pluijm, Dielis * verkoper   
Nijssen, Hendrijn Corstiaan e.v.* verkoopster   
Hulsmans, Peter Frans # koper   
Peters, Maria Jacob e.v. # koopster stuck teullandt, Hulsel Adriaen Willems (o), Bartel 

van der Heijden (z), den 
akkerwegh (w) 

van Herck, Adriaen schepen   
Rombouts, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
252v t/m 255, fiche 9, 
rij 2 

Verkoop  11-1-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vincken, Adriaen * verkoper Lagemierde  
Dircks, Willemijn Willem e.v. * verkoopster   
de Cort, Jan # koper   
van Beerse, Maria e.v. # koopster huijsinge, stal, schuur, schop 

en aengelegen erve, ca. 7 ½ 
lopst. min 7 roeden (met 
uitzonderingen voor 
verkopers) 

Jacobus Jansens (o), Jacobus 
van den Borne (w), de gem. 
straat (z) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de kerck van Lagemierde renthefster   
’sLants Domaijnen rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
  den Hanghbeembt de heijde (o), Wouter 

Coppens (w), Nicolaes Otten 
(z), het meulenstraetje (n) 

  het Schuurmans akkerken, ca. 
1 lopst. 

Matthijs Dijkmans (o), 
Jacobus Jansens (z), de gem. 
heijde (w) 
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  den Middelsten akker, ca. 3 à 
4 lopst. 

Matthijs Dijkmans (o, w), Jan 
van Hooghstraten (z), Albert 
Otten (n) 

  het Vonderbeembdeken 
(leengoed) 

 

  den Gueenshoff  
het Comptoir van de Heer C.Deback rentmr. / rentheffer   
Dijkmans, Matthijs eigenaar houtwas / 

schepen 
Lagemierde  

van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
255v t/m 257v, fiche 
9, rij 3 

Verkoop  13-1-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Jan * verkoper Lagemierde  
van Beerse, Maria e.v. * verkoopster   
van Loon, Jan # koper   
Leijtens, Maria e.v. # koopster huijsinge, stal, schuur, schop, 

hoff en aengelegen erve, ca. 7 
lopst., Lagemierde 

de gem. straet (o), Jacobus 
Dekkers (w), Peter 
Adriaensen (n) 

  den Ketellapper bij den 
Couwenbergh, ca. 2 lopst. 

Jacobus Dekkers (o), den 
Couwenbergh (w), de gem. 
heijde (n) 

  den Berghbogt, ca. 2 lopst. de gem. straet (o), Jan van de 
Sande (z), Hendrick Snellaers 
(w) 

  den Wauter akker, ca. 2 lopst. Adriaen Paridaens (o, w), het 
Beeken straetje (z) 

  den Beekakker, ca. 3 lopst. Jan Cobus Maas (o), 
Hendrick Swaanen (w), het 
Beecken straetje (z) 

  den Loeijakker, 1 lopst. Willem van de Voort (o), 
Matthijs Corstiaens (n), Jan 
van de Sande (z) 

  den Gullenhoecksen beemdt, 
1 ½ lopst. 

de wed. Adriaen de Weijs (o), 
de gem. Aa (w), de erfgen. 
v.d. Heer van Wamel (z) 

  de Verlooren Cost, ca. 3 
lopst. 

Peter Adriaensens (o), de 
gem. heijde (z, w) 

het Clooster van Everbode rentheffer   
’sLants Domaijnen rentheffer   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beerse, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
257v t/m 259, fiche 9, 
rij 3 

Verkoop  27-1-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pluijm, Dielis * verkoper Hulsel  
Nijssen, Hendrijn Corstiaen e.v. * verkoopster   
Hulsmans, Norbertus # koper   
Bogaert, Anneke e.v. # koopster den Weijdries aen den 

Kermisbergh 
de kopers (o, n, w) 
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  heijvelt (nieuw erve) de gem. straet (o), de erfgen. 
Daniel Nijssen (z), de erfgen. 
Corstiaen Nijssen (w) 

Rombouts, Peter schepen   
van Herck, Adriaen schepen   
Patronus, F secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 257v en 258, 
fiche 9, rij 3 

Kwitantie betr. 40e penning  
en toestemming bovenst. verkoop 

betr. bovenstaande verkoop 6-1-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Pallant, Elbert Antony ontvanger 40e / 80e 
penning 

sHertogenbosch  

Hulsmans, Norbert betaler / koper 2 parcelen  
Pluijms, Dielis * verkoper   
Versfelt gemachtigde 

ontvanger 
  

Nijesen, Hendrien Korsiaen (Nijssen) 
e.v. * 

instemster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
259v en 260, fiche 9, 
rij 4 

Verkoop  6-2-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis * verkoper Lagemierde  
Lemmens, Maria e.v. * verkoopster   
van Hooghstraten, Jan # koper   
Verspreuwel, Helena e.v. # koopster parceel teullandt, Lagemierde Matthijs Dijkmans (o), 

Hendrick Vincken (z), de 
gem. heijde (w) 

Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beers, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
260v en 261, fiche 9, 
rij 4 

Verkoop  6-2-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jacobus Peeter verkoper Lagemierde  
Coppens, Wouter * koper   
van Beurde, Anthonette e.v. * koopster parceel teullandt, 

Lagemierde, ca. 3 lopst. 
Matthijs Dijkmans (o), den 
Arme (z), de gem. heijde (w) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
261v t/m 263, fiche 9, 
rij 4 

Transport van Obligatie (2x) t.b.v. de Diaconie Armen 10-3-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Matthijs schepen / verkrijger Lagemierde  
van Beerse, Willem schepen / verkrijger   
het Corpus van Lagemierde debiteur   
van den Borne, Jacobus * transportant   
Dijkmans, Peternelle e.v. *    
Jansens, Jan Fransis # transportant   
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Jansens, Maria e.v. #    
Buschmans, hr. predikant   
van Heijst, Anthonij eerder rentheffer   
van Heijst, Cornelis idem   
van Heijst, Adriaen idem    
Huijbregts, (onm.kind.) Peter Jan    
Lemmens, Anna + eerder renthefster   
……., Jan Baptist alias Nullens geldschieter /momboir 

van ^ 1695 
  

van Heijst, Simon Stevens geldschieter / 
toesiender van ^ 1695 

  

Huijbregts, (onm.kind. ^) Peter 1695   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
263v t/m 266v, fiche 
9, rij 4 

Verkoop in marge: kwitantie 1797 (=1747!) 29-3-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Jan * verkoper Hulsel  
Staps, Elijsabeth e.v. * verkoopster   
van de Voort, Peter # koper   
Huijbers, Maria Bartel e.v. # koopster huijsinge, stal, schuur, schop, 

hoff en aengelegen erve, ca. 
2½ lopst.  

Adriaan Paridaans (o), Jan 
van de Sande (w, n) 

  den Hogenbogt met het Landt 
aen de Strommelakker, ca. 9 
lopst. 

Jan van de Sande (o), de gem. 
wegh (n, w) 

  den Leemen akker, ca. 4 
lopst. 

Adriaan Paridaans (o), de 
kind. Adr. Paridaans (w), het 
Beeken straatje (z) 

  het Beekakkerken, ca. 1 lopst. 
43 roeden 

de kind. Jan Paridaans (o), 
het Beekestraatje (z), de gem. 
akkerwegh (n) 

  den Beerscheut, ca. 4 lopst. 4 
roeden 

de Heijvelden (o), Adriaan 
Paridaans (w), Hendrick 
Snellaers (z) 

  de Aghterste Beeke, 1½ lopst. 
22 roeden 

de wed. Corstiaan 
Matthijssen (o), Jan van de 
Sande (w), Embregt 
Lemmens (n) 

  beijde Voorste Beekens, 1 
lopst. 18 roeden 

Adriaan Paridaans (o), de 
wed. Corstiaan Matthijssen 
(w), het Beekestraetje (n) 

  het Heijvelt agter Goris, 1 ½ 
lopst. 

de gem. wegh (o), de Beeke 
straet (n), de wed. Corstiaan 
Matthijssen (z) 

  het Hoecks Heijvelt, 1 lopst. 
15 roeden 

Jan van de Sande (w), de 
gem. heijde (n) 

  het Heijvelt in de Heijlaren, 4 
lopst. 17 roeden 

Embregt Lemmens (o), Jan 
van Hooghstraten (w), 
Adriaan Koijmans (z) 

  het Heijvelt in de Hecken, 2½  
lopst.  

de kopers (o, w), het Beeke 
straetje (n) 

  de ½ in de Loeijkens (n), 2 ½ 
lopst. 12 ½ roeden 

Adriaan Vervugt (o, n), de 
gem. wegh (w) 

  het Bugtjen, 1 lopst. 13 
roeden 

de gem. wegh (o), Dirck 
Peters (w), de meulenwegh 
(z) 
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  het Heijvelt inde Loeijkens, 1 
lopst. 

Adriaan Vervugt (o), de gem. 
wegh (w, n) 

den Arme van Lagemierde rentheffer   
’sLants Domaijnen rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verkoop  29-3-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaenen, Hendrick gemachtigde / 
verkoper  (samen ¼ )  

  

Luijten, Adriaen idem   
Swaenen, Adriaan constituant   
Swaenen, Willem constituant   
van Goirle, Annemij verkoopster(samen ¼ )   
van Goirle, Catharina idem   
Lemmens, Embregt koper ½ kamer, hoff, 3 roeden, 

Lagemierde 
 

  den Beijaert, 2 lopst. 23 
roeden 

de wed. Jan Lemmens (o), de 
kind. Jacobus Swaenen (z), 
de gemeente (n) 

Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
268v t/m 271, fiche 9, 
rij 5 

Transport van Obligatie (2x) een schepen van Hulsel overleden 28-5-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervugt, Josina * transportante   
Goutsmits, Peter e.v. *    
van Herck, Digna wed.v. Jacobus 
Lemmens 

verkrijgster   

het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Cornelis, Adriaan daarvoor rentheffer   
Huijbregts, Peter president   
van Herck, Adriaan schepen Hulsel  
Patronus, F. secretaris   
Vromans, Peter (en huijsvr.) daarvoor rentheffers   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
271 t/m 272, fiche 10, 
rij 1 

Obligatie schepenen van Hooge Mierde òf 
Lagemierde moet abuis zijn ! 

14-6-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooff, Peter schepen Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen   
het Corpus van Hoogemierde debiteur   
de Tafele en Gemeentens Armen crediteur   
Luijten, Hendrick armmr. 1744   
het Corpus van Lagemierde    
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Dijckmans, Matthijs schepen Lagemierde  
van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
272 t/m 273, fiche 10, 
rij 1 

Obligatie  14-6-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem schepen Lagemierde  
Dijkmans,  Matthijs schepen   
het Corpus van Lagemierde debiteur   
de Tafele en Gemeentens Armen crediteur   
Coppens, Wouter armmr. 1744   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
273v t/m 274v, fiche 
10, rij 1 

Registratie van Transport van rente d.d. 
9-2-1741 

 21-6-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jacobus requirant Hulsel  
van Alphen, Francisco notaris Turnhout  
Sweerts, juffr. Elijsabeth bagijntje / 

transportante 
Turnhout  

Jansens, Sr. Joseph neef / verkrijger   
het Dorp van Hulsel rentgelder   
van Noordt, Philippus getuige   
Tegenbos, Cornelis getuige   
van Herck, Adriaen schepen Hulsel  
Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
Patronus, F. secretaris   

 

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

Transport van obligatie  7-7-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Willem transportant Hilvarenbeek  
Timmermans, Johannes * verkrijger   
van Gilse, Gerhardina e.v. * verkrijgster   
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
van Buel, Bastiaen Jansen geldschieter / 

rentheffer 1695 
  

de With, Wouter daarna rentheffer   
van Hees, Anneke daarna renthefster   
Miertmans, Cornelis schepen Hoogemierde  
van Hooff, Peter schepen   
Dijckmans, Matthijs getuige / schepen Lagemierde  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 2 en 3 Index  1738-1745 

 
Einde dec. 2010 
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