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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 2 Kwitantie betr. 40e penning bij erfwisseling 13-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Pallant, Elbert Anthony (Heer van 
Zutheim) 

ontvanger 40e en 80e 
penning 

sHertogenbosch  

Dijkmans, Dirk betaler / verkrijger parc. groesland, Lagemierde  
Vinken, Adriaan transportant   
Versfelt, A. gemachtigde / 

ontvanger 
  

 

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

Index  1745 –1751 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 2, fiche 1, rij 1 Verkoop  11-11-1745 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Ansem Peter  verkoper Hulsel  
Wijnandts, Adriaantje Peter verkoopster   
Coppens, Wouter * koper   
van Beurden, Anthonetta e.v. * koopster ½ beembt, ca. 7 lopst. 37 

roeden, Hoogemierde 
de gem. Aa (o), de Abdij van 
Everbode (w), de kopers (z,n) 

van Herck, Adriaan schepen   
Verhagen, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v t/m 4v, fiche 1, rij 2 Verkoop kopers zijn in tekst niet vermeld !! 18-1-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kintaert, Jan Karel * verkoper Antwerpen  
van Doren, Jan  neef van * / 

lasthebbende verk. 
  

van Dooren, Cornelis mede verk. of koper ?   
Rijebergs, Bartel (Riebergs) waarschijnlijk koper ½ de Waterlaet, ca. 8 ? lopst., 

Lagemierde 
Jenneke Verhees (o), Joh. 
Verhoeven (w), den Armen 
(z) 

  ½ het Grieten Wille, 1 ½ 
lopst. 

de goederen selve (o), 
Adriaan de Weijs (w), de 
Heijlaren straet (z) 

  ½ het heijvelt, 2 ½ lopst. de Heijlaren straet (o), 
Hendrick van den Bergh (z) 

  ½ het Kleijne Heijveldeken, 
ca. 15 roeden 

Jan van de Sande (n), 
Anthonij van Loon (z) 

  ½ den Vloeijbeemdt, 1 ½ 
lopst. 

de meulengragh 
(molengracht)(o), de Aa (w) 

  ½ den Gullenhoeck, 2 ½ 
lopst. 

Adriaan de Weijs (o), Jan van 
Loon (z), Jan Fransis Jansens 
(w) 

  ½ den Monbeemdt, 1 ½ lopst. Hendrik Swaenen (o), de Aa 
(w), Willem van Beers (z) 

  ½ Quaat heijvelt gent. den 
Donck, 1 lopst. 

Jan van de Sande (o), 
Hendrik Pannenborgh (w) 

  ½ den Hof met het aengelagh, 
samen 2 lopst. 

de gem. heijde (n), de wed. 
Jenneke Wouter Verhees (w), 
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de gem. wegh (z) 
den Armen van Lagemierde rentheffer   
Deback, Cornelis rentmr. / rentheffer   
sLants Domaijnen (Domeinen) rentheffer   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 t/m 6, fiche 1, rij 2 Verkoop in marge: kwitantie 1747 24-1-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis * verkoper Lagemierde  
Lemmens, Maria e.v. * verkoopster   
van de Sande, Wouter Hendrick # koper Hoogemierde  
van Heijst, Jenneke e.v. # koopster den Bogt, ca. 4 lopst., 

Hoogemierde 
Joris Lemmens (o), Clement 
Jansens (w), de gem. straat 
(z) 

Bierens, Dielis president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   
Schots, Cornelis schepen 1747   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v t/m 9, fiche 1, rij 2 Verkoop  26-1-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis i.n.v. gemachtigde / verk.   
Molegraaf Juijn, Mr. Christoffel constituant sHertogenbosch  
de Leeuw, Martinus idem   
van Heijst, Matthijs * koper   
Leenmans, Jenneke e.v. * (Leemans) koopster huijsinge, stal, schuur, schop 

en aangelag, ca. 4 lopst., 
Hulsel 

een ackerweg (o), de gem. 
straat (z), Adriaan van Herck 
(w, n) 

  den Sanenacker, ca. 2 lopst. de wed. Peter Dierkx (o), een 
ackerweg (w, n), de erfgen. 
Frans Willems (z) 

  het Voorste Looske, ca. 1 
lopst. 

Jan Goutsmits (o), Jan 
Hendrik Peters (z), Dierck 
Peter Dierkx (w) 

  het Rijsven, ca. 3 lopst. deze goederen (o), Dierck 
Castelijns (z), den ackerweg 
(w) 

  het Achterste Looken, ca. 45 
roeden 

den H.Geestacker (o), Dierck 
Peter Dierckx (z), Peter 
Hendricks (w) 

  het Biesven, ca. 1 lopst. 30 
roeden 

de erfgen. Jan Goutsmits (o), 
den ackerweg (z, w) 

  den Lange acker, ca. 3 lopst. de gem. weg (o), de erfgen. 
Jan Goutsmits (z), de erfgen. 
Daniel Nijssen (w) 

  den Mortel, ca. 2 lopst. Peter Hulsmans (o), de 
erfgen. Jan Goutsmits (z), den 
ackerweg (w) 

  Jan Rijssens steede, ca. 1 
lopst. 

Adriaan van Herck (o), de 
gem. straat (z, w) 
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  den Vonderbeemt, ca. 52 
roeden 

de Aa (o), Frans Willems (z), 
deze goederen (w) 

  den Dries over de bruggen, 
ca. 50 roeden 

de wed. Peter Dierckx (o), de 
gemeente (z), de erfgen. Jan 
Goutsmits (w) 

  het Calverenbosch, ca. 1 
lopst. 

de gem. straat (o), Dierck 
Castelijns (w, z) 

  Land den Weijen hof, ca. 1 
lopst. 

deze goederen (o), de erfgen. 
Jan Goutsmits (z), de gem. 
straat (w) 

  weijland den Weijen hof, ca. 
1 lopst. 

de erfgen. Jan Goutsmits (o), 
de gem. straat (w), de erfgen. 
Dierck Castelijns (z) 

  den Grooten beemt, ca. 4 
lopst. 30 roeden 

deze goederen (o, z), Peter 
Hendrix (w) 

  den Bogaert, 2 lopst. de erfgen. Jan Goutsmits (o, 
z, w) 

  het Wiltrijt, ca. 1 lopst. Dierck Castelijns (o), de gem. 
heijde (z, w) 

  het Eusel, ca. 4 lopst. 30 
roeden 

den molenweg (o, z), Adriaan 
van Herck (w) 

  een Nieuw velt, ca. 22 roeden de gem. straat (o, z), Jan 
Hendrickx (w) 

  het Bogaars heijvelt, ca. 1 
lopst. 

Daniel Nijssen (o), de 
molenweg (z, w) 

  de bendt ? steede van Steven 
Lourense, 42 ½ roeden 

een ackerweg (o), de 
constituanten (z, w) 

  de Biesvenne, ca. 2 lopst. 42 
roeden 

de erfgen. Peter Dierckx (o), 
den ackerweg (z, w) 

  het Bekken heijvelt, ca. 1 
lopst. 30 roeden 

Dierck Castelijns (o), den 
molenweg (z), de erfgen. 
Daniel Nijssen (w) 

  den Grooten Voorschans, ca. 
3 lopst. 

Peter Rombouts (o), de gem. 
heijde (z) 

  den Hollander, ca. 1 lopst. 30 
roeden 

de gem. heijde (o), Claes 
Hollanders (z, w) 

  den Stortbeemt, ca. 1 lopst. 
20 roeden 

de wed. Peter Dierckx (o), de 
erfgen. Jan Goutsmits (z, w) 

  den Voorste beemt, ca. 1 
lopst. 15 roeden 

de erfgen. Peter Dierckx (o), 
de constituanten (z, w) 

  den Eertbrand, ca. 2 lopst. Dierck Castelijns / Adriaan 
van Herck (o, z) 

  den Mortelacker, ca. 1 lopst. 
35 roeden 

Peter Hulsmans (o), de 
constituanten (z, w) 

van Herck, Adriaan schepen   
Verhagen, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 8v en 9, fiche 1, 
rij 3 

Kwitantie  betr. transport bij erfwisseling 13-3-1747  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Pallant, Elbert Anthony (Heer van 
Zutheim) 

ontvanger 40e en 80e 
penning 

sHertogenbosch  

Vinken, Adriaan verkrijger / betaler parceel groesland, 
Lagemierde 

 

Dijkmans, Dirk transportant   
Versfelt, A. ontvanger   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 8v en 9, fiche 1, 
rij 3 

Kwitantie   26-10-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Pallant, Elbert Anthony (Heer van 
Zutheim) 

ontvanger 40e en 80e 
penning 

sHertogenbosch  

….., wed.v. Peter Huijbregts koopster parc. ackerland, ca. 2 lopst., 
Hoogemierde 

 

Bosmans, Pieter verkoper   
Versfelt, A. ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 en 9v, fiche 1, rij 3 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 1752 26-1-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Mattijs * gelover / rentgelder   
Lemans, Jenneke e.v. * (Leemans) geloofter / rentgeldst. Hulsel, steede etc.  
Janssens, Jan Francus # crediteur    
Lemmens, Maria e.v. # creditrice   
Molegraaf Juijn, Mr. Christoffel eerder verkoper   
de Leuw, Martinus (de Leeuw) idem   
van Herck, Adriaan schepen   
Verhagen, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
Dirckx, Ansem Peeter schepen 1752   
van der Heijden, Cornelis schepen 1752   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 t/m 12, fiche 1, rij 3 Verkoop  28-1-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Steven verkoper Hoogemierde  
Verspaendonck, Peter mede verkoper   
Lemmens, Jan * koper   
Coolen, Catharina e.v. * koopster huijsinge, keuken, stal, schop, 

schuur en aangelag, 7 roeden 
de kind. Jan van de Sande (o), 
de kind. Goijaert Leijten (z), 
de wed. Thomas van Vessem 
(w) 

  den Kesieakker, ca. 1 lopst. 
20 roeden 

de kind. Jan van de Sande (o), 
de kind. Peter Jan Hermans 
(w), Cornelis Adriaens (z) 

  den Kerckakker, 1 lopst. 27 
roeden 

de leijwegh (o), Jan 
Verspaendonck (w), het 
Clooster van Everbode (z) 

  de Govaert Wouters akker, 1 
lopst. 13 roeden 

Jan Verspaendonck (o), 
Jacobus Schoormans (w), 
Joost Coolen (z), de 
Lijndenstraat (n) 

  den Torisakker, 1 lopst. de erfgen. Lambert van den 
Borne (o), de kind. Goijaert 
Verbruggen (w), Lambert van 
den Borne (z) 

  parceel in de Vossenhof, 1 
lopst. 

de kind. Jan van de Sande (o), 
de erfgen. Hendrick Beecken 
(w), de straat (z) 
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  den Faasbogt, ca. 3 lopst. de erfgen. Goijaert 
Verbruggen (o), de kind. Jan 
Wouters van de Sande (w), 
Geertruij Crolle (z) 

  het Platvelt, ca. 1 lopst. de kind. Peter Hermens (o, 
w), Meggel Jan Leijtens (z), 
Peter Jan Hermens (n) 
(Hermans) 

  Beemdeken over de 
Langvoort, 1 lopst. 25 roeden 

de gem. heijde (o), de kind. 
Hermanus Jansens (z), de Aa 
(w) 

  het Leijbroeck in de 
Hoolstraat, 2 lopst. 50 roeden 

de Aa (o), de straat (w), 
Jacobus van den Borne (z) 

den Arme rentheffer   
  akker in het Loo, 1 lopst. 24 

roeden 
Hendrik Jan Hermens (o), 
Wouter van de Sande (w), 
Hendrick Luijten (z) 

  heijvelt aen de meulenbrugge 
(molenbrug), ca. 1 lopst. 30 r. 

Maria van den Bergh (o), de 
kind. Adriaan Jan Martens (n) 
, Jan Marten van de Sande (z) 

  het Opperke, ca. 55 roeden Jacobus Luijten (o), de kind. 
Govaert Leijten (w), Cobus 
Schoormans (z) 

Bierens, Dielis president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 t/m 13, fiche 1, rij 3 Verkoop  28-1-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jacobus * verkoper Hoogemierde  
Martens, Jenneke e.v. * verkoopster   
Lemmens, Walterus Peter # koper   
Hermens, Maria e.v. # (Hermans) koopster 1/5 stuck Teullandt, ca. ½ 

lopst., Hoogemierde 
Hendrikck Jan Hermens (w), 
het Clooster van Everbode (z) 

het Clooster van Everbode rentheffer   
Bierens, Dielis president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v t/m 15v, fiche 1, 
rij 4 

Transport na openbare verkoop (2x)  31-1-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Joseph broer /erfgen. v. * / 
transportant 

  

Jansens, Jacobus + * erflater   
Jansens, Jacobus Fransis verkrijger   
Jansens, Jan Fransis verkrijger een beemdt, Hoogemierde  
Bierens, Dielis president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   
Lemmens, Jan # verkrijger   
Coolen, Catharina e.v. # verkrijgster parceel teullandt, 

Hoogemierde 
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fol. 16 t/m 17 blanco 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v en 18, fiche 1, rij 
4 

Transport na verkoop  8-2-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Jan momboir / transportant   
van den Bergh, Hendrick toesiender / idem   
Baltus, (onm.kind. *) Huijbert    
van den Bergh, Adriaantje moeder van *   
van Beerse, Willem Lauwreijs (en h.vr.) verkrijgers ½ Beekakker met een stuk 

dries daer agter, Lagemierde 
de Groene wegh (o), de 
kopers (z). de Heijlaren straat 
(w), de wed. Adriaan de 
Weijs (n) 

Deback, ….. rentmr. / rentheffer   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beerse, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Transport na openbare verkoop  28-3-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Joseph  broer / erfgen.v. * / 
transportant 

  

Jansens, Jacobus + *    
Goutsmits, Peter # koper / verkrijger   
Vervugt, Josina e.v. # koopster / verkrijgster stuck teullandt, Hulsel  
van Herck, Adriaan schepen   
Verhagen, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte / vestiging 
van rente 

 9-4-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crolle, Adriaan * debiteur / gelover Hoogemierde  
…….., Anneke e.v. * debitrice / geloofster   
van Oosterwijck, Matthijs crediteur / geldschieter den Langen acker, 3 lopst.  
  de Heijkant, 30 roeden  
  Ansems acker, 1 lopst.  
 de heer pastoor   
Bierens, Dielis president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 t/m 22v, fiche 1, rij 
5 

Machtiging betr. afhandeling erfenis  2-5-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crolle, Geertruij wed.v. Adriaan 
Matthijssen 

constituante   
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Mathijssen, Matthijs Matthijs zoon / gemachtigde   
Crols, Jan Baptist + erflater Antwerpen  
Bierens, Dielis president Hoogemierde  
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v en 23, fiche 1,rij 5 Toestemming in huwelijk  4-5-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ente, Hendrick schoolmr./ toestemmer Hoogemierde  
Ente, Isacq zoon / a.s. bruidegom   
van Leuwe, Lamarina Rebecka a.s. bruid geb. Ligtenvoorde 

(Lichtenvoorde), wonende 
sGravenhage 

 

Bierens, Dielis president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verkoop in marge: kwitantie 1747 31-5-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis * verkoper Lagemierde  
Lemmens, Maria e.v. * verkoopster   
Coolen, Joost # koper Hoogemierde  
Martens, Maria e.v. # koopster den Kaijl, ca. 80 roeden, 

Hoogemierde 
Anthonij Wagemakers (o), de 
erfgen. Jan van de Sande (z), 
Hendrick Luijten (n) 

Bierens, Dielis president   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v t/m 26, fiche 1, rij 
5 

Verkoop  31-5-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Casteleijns, Dirck * verkoper Hulsel  
de Kort, Yda e.v. * verkoopster   
(van de) Vincken, Adriaan # koper Lagemierde  
Dircks, Willemijn Willem e.v. # koopster weijvelt, ca. 2 lopst., Hulsel de Aa (o), Peter Rombouts (z) 

, de gemeente (w), Adriaan 
Raijmakers (n) 

van Herck, Adriaan schepen   
Verhagen, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 t/m 27, fiche 1, rij 
5, fiche 2, rij 1 

Transport bij erfwisseling  20-6-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jan momboir / transport.   
van Hooff, Peter toesiender / idem   
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Martens, (onm.kind. *) Adriaan Jan    
Hermens, Maria Jan (Hermans) moeder van *   
Hermens, Hendrick Jan # verkrijger   
Lemmens, Elisabeth e.v. # verkrijgster den Zegers akker, ca. 2 ½ 

lopst., Hoogemierde 
sijn selve (o, w), het Clooster 
ven Everbode (z) 

Lemmens, Walterus Peter ^ daarvoor eigenaar   
Hermens, Maria Jan e.v. ^    
het Clooster van Everbode rentheffer   
Bierens, Dielis president   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v en 28, fiche 2,rij 1 Transport bij erfwisseling  20-6-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermens, Hendrick Jan # (Hermans) transportant   
Lemmens, Elisabeth e.v. # transportante   
Martens, (onm.kind. *) Adriaan Jan verkrijgers ½    
Hermens, Maria Jan e.v. ^ moeder van *   
Lemmens, Walterus Peter ^ verkrijger andere ½  kamer, halve schouw, met de 

schuur tot de middelwant, 
Hoogemierde 

 

  stuk hoff tegen de kamer en 
hoff teijnden de kamer (o) 

 

  het Scheutjen  
  ½ aansteede  
  den Aghtersten Beekakker(w)  
  het Ven  
  het Breevens velt  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
sLants Domaijnen rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
Martens, Marten Jan    
van Hoof, Peter    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28v t/m 29v, fiche 2, 
rij 1 

Verkoop  20-9-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coppens, Wouter * verkoper   
van Beurden, Anthonetta e.v. * verkoopster   
Pasmans, Anthonij # koper   
van Son, Catharina e.v. # koopster huijsinge, stal, hoff, aangelag 

en schuur, 4 ½ lopst. 2 
roeden, Lagemierde 

Jan van Hooghstraten (o), Jan 
van Hees (z), de wed. 
Adriaan Verhagen (n), de 
gemeente (w) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
sLants Domaijnen rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
  Landt in Gijsbert Willems 

aensteede, 1 lopst. 15 roeden 
den Armen van L.M.(o), 
Matthijs Dijkmans (z, w, n) 

  2 weijveldekens, ca. 2 lopst. de erfgen. v.d. Heer van 
Wamel / Matthijs Dijkmans 
(o), Albert Otten (z), de wed. 
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Adriaan Verhagen (w) 
  een weijveltje, ca. 1 lopst. Matthijs Dijkmans (o,w), de 

kopers (z), Hendrick Vincken 
(n) 

Dijkmans, Matthijs schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 en 30v, fiche 2,rij 1 Verkoop  29-9-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Buijsmans, Peter (Bosmans) verkoper Hilvarenbeek  
van Dun, Elisabeth verkoper   
Solle, Catharina wed.v. Peter Huijbregts koopster (wed.v. 

vroeger president) 
parc. akkerlandt, 
Hoogemierde 

den Armen (o), Maria 
Lemmens (w), …. (z), de 
koopster (n) 

Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31 en 31v, fiche 2,rij 1 Verkoop  1-11-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan * verkoper   
van Tongeren, Catholijn e.v. * verkoopster   
Jansen, Corstiaan Jan # koper   
Verhees, Jenneke e.v. # koopster heijvelt, ca. ½ lopst., 

Lagemierde 
Willem van Beers (o, z), de 
erfgen. Cornelis van Dooren 
(w),  

Dijckmans, Matthijs schepen   
Otten, Albert Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 t/m 33v, fiche 2, rij 
1 

Transport  22-11-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus i.n.v. procureur / lasth. 
transportant 

  

van Opstal, Peter constituant Antwerpen  
Vromans, Thomas * verkrijger   
Leijtens, Elijsabeth e.v. * verkrijgster ¼ huijs, ½ schuur, ½ schop, 

½ hoff, ½ aangelag, 1 lopst. 
30 roeden, Hoogemierde 

Walterus van Helmont (o, w), 
Joris Lemmens (z) 

  ¼ den Claas akker, de helft 1 
lopst. 30 roeden 

de kind. Goijaert Leijtens (o), 
Joris Lemmens (w), Jan 
Lemmens (z) 

  ¼ den Loijenhoff, de helft 1 
lopst. 30 roeden 

Nicloaes Plompen (o), 
Walterus van Helmont (w), 
Matthijs van Moll (z) 

  ¼ den Heijbogt, de helft ca. 
22 roeden 

Anthonij van Heijst (o), de 
gem. heijde (w), Maria 
Leijtens (z) 
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  ¼  het Nieuwvelt, de helft 1 
lopst. 30 roeden 

den cavelant (o), de heijde 
(w), de kind. Goijaert 
Leijtens (z) 

  ¼ de Cool(en) steede, de helft 
35 roeden 

Dielis Bierens (o), de gem. 
heijde (z) 

  ¼ den Ouden beembdt met 
het halve Nieuwvelt, de helft 
1 lopst. 30 roeden 

Frans Patronus (o), de heijde 
(z), Marten Jan Martens (w) 

Leijtens, Nicolaes + # erflater   
Verbruggen, Peternelle + e.v. # erflaatster   
Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34 en 34v, fiche 2,rij 2 Verkoop  31-12-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooff, Peter verkoper   
Hermens, Hendrick Jan (Hermans) verkoper   
Hermans, Maria * verkoopster   
Lemmens, Walterus e.v. *    
van de Sande, Thomas Gijsbrecht verkoper   
van de Sande, Elijsabet wed.v. Bartel 
van den Broeck 

verkoopster   

van Helmont, Wouter verkoper   
van den Borne, Jacobus # koper   
Dijkmans, Peternella e.v. # koopster stuck heijvelt, ca. 3 lopst., 

Hoogemierde 
Jacobus van den Borne (n), 
Anthonij van Heijst (z) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
Bierens, Dielis president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v t/m 35v, fiche 2, 
rij 2 

Verkoop  31-12-1746 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Anthonij verkoper Hoogemierde  
van den Borne, Jacobus * koper   
Dijkmans, Peternelle e.v. * koopster stuck heijvelt, ca. 1 ½ lopst., 

Hoogemierde 
Jacobus van den Borne (z,n), 
de erfgen. Marcelis van den 
Bergh (o) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
als voor schepenen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 t/m 37, fiche 2, rij 2 Verkoop  9-1-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijsen, Anthonij verkoper 1/3   
Jacobs, Jan verkoper 1/3   
Jansens, Gerhardt verkoper 1/3   
van Heijst, Anthonij * koper   
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Jansen, Elijsabet e.v .* koopster huijs, stal, schuur, hoff en 
aangelag, ca. 4 lopst., 
Hoogemierde 

de erfgen. Jan Simons (o), 
Anthonij Anthonij van Heijst 
den ouden (w), Jacobus van 
den Borne (z) 

  de Wouwers, ca. 2 lopst. Jacobus van den Borne (o), 
de gem. heijde (w), Albert de 
Cort (z) 

  de Vijfspens Cornelis Adriaensen (o), de 
gem. heijde (w), Willem van 
den Bergh (z) 

  het Lopensaadt de wed. Cobus Luijten (o), de 
wed. Jan Anthonij Beeken 
(w), Christoffel van 
Laarhoven (n) 

  parc. in den Grooten dries, ca. 
1 lopst. 

Cornelis Adriaens (o, w, n), 
Dielis Bierens (z) 

  Stevens akker, ca. 1 ½ lopst. Jacobus van den Borne (o, n), 
Peter van Hooff (w) 

het Comptoir van de Heer Deback rentmr. / rentheffer   
  den Langhvoortsen beemdt, 1 

lopst. 
de gem. heijde (o), Peter van 
Hooff (w), de erfgen. Hendrik 
van Beerse (z) 

  parc. beemdt, ½ lopst. de gem. heijde (o), de erfgen. 
Adriaen Jacob Willems (w) 

Bierens, Dielis president   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 t/m 38, fiche 2, rij 2 Verkoop  23-1-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermens, Hendrick (Hermans) verkoper   
Hermens, Jan Peter idem   
Hermens, Adriaan  Peter idem   
Hermens, Wouter Peter idem   
Hermens, Hendrick  idem / erfgen.v. ^   
Hermens, Johanna verk. / erfgen. v. ^   
Hermens, Catharina verk. / erfgen. v. ^   
Hermens, Petronella wed.v. Jan van Mol 
^ 

erflaatster   

Lemmens, Walterus * koper   
Hermens, Maria e.v. * koopster huijs, ½ schuur, Hoogemierde de erfgen. Hendrick 

Verbaandert (o, w), de gem. 
straat (z) 

  de Voorste Beekakker, ca. 1½ 
lopst. 

de erfgen. Jan van Mol (o), de 
erfgen. Hendrick Verbaandert 
(z, n) 

  het Busken, ca. ½ lopst. Jan van den Heuvel (o), de 
kind. Peter Hermens (w), Jan 
Verspaendonck (z) 

Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38v en 39, fiche 2,rij 3 Verkoop  23-1-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Walterus c.s.  verkopers Hoogemierde  
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Hermens, Hendrick (Hermans) koper   
Hermens, Jan Peter koper   
Hermens, Adriaan Peter koper   
Hermens, Wouter Peter koper stuck groes, ca. ½ lopst., 

Hoogemierde 
de Aa (o), de gem. straat (w), 
de kind. Lambert van den 
Borne (z) 

als voor schepenen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v en 40, fiche 2,rij 3 Verkoop  23-1-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermens, Hendrick (Hermans) verkoper   
Hermens, Jan Peter idem   
Hermens, Adriaen Peter idem   
Hermens, Wouter Peter idem   
Hermens, Hendrick Jan idem / erfgen. v. ^   
Hermens, Maria * verk. / erfgen. v. ^   
Lemmens, Walterus e.v. *    
Hermens, Johanna  verk. / erfgen. v. ^   
Hermens, Catharina idem   
Hermens, Peternella wed.v. Jan van Mol 
^ 

erflaatster   

Huijbregts, (onm.kind. #) Peter + kopers   
Solle, Catharina moeder van # het Bugtje, 1 ½ lopst. , 

Hoogemierde 
Anthonij van Heijst (o), het 
Clooster van Everbode (w, z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v, fiche 2, rij 3 Beslaglegging / arrest van goederen  4-2-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Nouwhuijs, Jan (van Nouhuijs) deurwaarder / 
gemachtigde 

  

de Back, C. rentmr. / constituant   
Adriaens, Huijbert debiteur   
Schuurmans, Anthonij Jan debiteur   
Dijkmans, Matthijs schepen Lagemierde  
Otten, Albert Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41, fiche 2, rij 3 Beslaglegging / arrest van goederen  4-2-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Nouwhuijs, Jan (van Nouhuijs) deurwaarder / 
gemachtigde 

  

de Back, C. rentmr. / constituant   
Quinten, Steven debiteur   
Verhagen, Jan schepen Hulsel  
van der Heijde, Albert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41v t/m 42 v, fiche 2, 
rij 3 

Verkoop  20-2-1747 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stevens, Abraham c.s. * verkopers   
Lemmens, Peter koper 1/6 huijs, schuur, schop en 

aangelag, ½ lopst. 
Jacob Cools (o), Anthonij van 
Laerhoven (w, z) 

  1/6 den dries bij het huijs, 3 
lopst. 

Jan van den Heuvel (o), de 
gem. straat (z), de wed. 
Hendrick Verbaendert (w) 

  1/6 de Schoot, 5 lopst. Peter Jan Dielis (o), de gem. 
straat (w), Jan van den 
Heuvel (z) 

  1/6 het heijvelt, 2 lopst. Peter Jan Dielis (o), Cobus 
Luijten (w), het Clooster van 
Everbode (z) 

  1/6 den Morten, 4 lopst. Jacobus Cools (o), het 
Clooster van Everbode (z, w) 

  1/6 den Hogen akker, 2 lopst. Hendrick Verspreuwel (o, w), 
de kind. Peter Huijbregts (z) 

Bierens, Dielis president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis schepen   
Stevens, Joost Peter *    
Stevens, Jenneke *    
Jansen, Abraham *    
Nijssen, Maria ? Corstiaan *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v t/m 44, fiche 2, rij 
3 

Verkoop  20-2-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beerse, Jan e.v. * verkoper ¼    
Dircks, Peternelle Peter *    
van Beerse, Anna # verkoopster ¼    
van de Sande, Thomas e.v. #    
van Beerse, Elijsabeth ^ verkoopster ¼    
van Laerhoven, Christoffel e.v. ^    
van Beerse, Hendrick vader   
van Beerse, Wouter broer / koper ¾ huijsinge, schuur, schop en 

aengelagh, 2 lopst., 
Hoogemierde 

sijn selve (o), de gem. straat 
(w), de gem. straat (z) 

  Landt in de aansteede, 9 
lopst. 13 roeden 

de Lheenenstraat (o), sijn 
selve (w, z) 

  den dries in de aansteede, 48 
roeden 

de Leenenstraat (o), de gem. 
straat (w), sijn selfs (z) 

  den Beemdt naest Reusel, 1 
lopst. 57 roeden 

Jan van Heijst (o), Jan 
Martens van de Sande (w), 
Christoffel van Laerhoven (z) 

  den Beemd aen de 
Langhvoort, 2 lopst. 50 r. 

de gem. heijde (o), de Aa (w), 
de Langhvoort (z) 

  den Horst daeraen, 30 roeden de heijde (o), de Langhvoort 
(w), sijn selve (z) 

  den Horst in den Reuselsen 
beemdt, 45 roeden 

Anthonij van Heijst (o), de 
kind. Goijaert Leijtens (w), 
Jan Martens van de Sande (z) 

Bierens, Dielis president   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v en 45, fiche 2,rij 4 Verkoop  21-2-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Maria * verkoopster   
Jansens, Jan Fransis e.v. *    
Coolen, Joost # koper   
Martens, Maria e.v # koopster den Phlipsen akker, 

Hoogemierde 
de erfgen. Adriaan Jacobs (o), 
de wed. Cobus Luijten (w), 
Willem Verspaendonck (z) 

Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v t/m 46v, fiche 2, 
rij 4 

Verkoop  6-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Gerrit verkoper Turnhout  
Colen, Joost * (Coolen /  Koolen) koper   
Martens, Maria e.v. * (Mertens) koopster parc. groes en landt, 1 lopst. 

40 roeden, Hoogemierde 
de wed. Cobus Luijten (o), 
Albert de Cort (w), de gem. 
straat (z) 

Bierens, Dielis president   
Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v t/m 47v, fiche 2, 
rij 4 

Verkoop  14-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermens, Hendrick Jan (Hermans) verkoper   
van den Borne, Lambregt * koper   
van den Bergh, Anna e.v. * koopster acker, ca. 2 lopst., 

Hoogemierde 
Maria Lemmens (o), Dielis 
Bierens (w, z) 

Bierens, Dielis president   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v t/m 49, fiche 2, rij 
4 

Verkoop  17-3-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luiten, Margo (Luijten) verkoopster   
Paridaans, Anthonij * koper   
van Leendt, Christina e.v.  * koopster den Voorsten Beeckakker, 1 

lopst. 40 roeden, 
Hoogemierde 

de kind. Anthonij Gerts (o), 
Peter Verbaandert (w), de 
gem. straat (n) 

  den dries bij de Hoeve, 2 
lopst. 12 roeden 

het Clooster van Everbode (o, 
z), de gemeente (n) 

den Arme van Hoogemierde rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Bierens, Dielis president   
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Miertmans, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49, fiche 2, rij 4 Transport bij erfwisseling niet afgemaakt 1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Dirck * transportant   
Paridaans, Jennemy e.v. * transportante   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49v t/m 51, fiche 2, rij 
4 

Transport na openbare verkoop (2x)  3-6-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Peter Matthijssen transportant / momb.   
van den Bogaart, Corstiaan Peter toesiender   
van Mol, (onm.kind.) Jan Matthijssen transportanten Oost- en Middelbeers  
van Mol, Matthijs Jan transportant   
van Mol, Jan Dirck + erflater   
Willems, Jacobus Jacob * verkrijger   
Sollen, Catharina e.v. * verkrijgster parc. Landt, Hoogemierde  
Verbaendert, Albert verkrijger den Aghtersten Beeckakker, 

Hoogemierde 
 

Bierens, Dielis president   
Schots, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51v en 52, fiche 2,rij 5 Verkoop  23-5-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis verkoper / schepen   
Lemmens, Maria koopster stuck teullandt, Hoogemierde  
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 t/m 53, fiche 2,rij 5 Verkoop  23-5-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coole, Joseph  * (Joost Koolen) verkoper   
Martens, Maria e.v. * verkoopster   
Cools, Peter # koper   
Luijten, Dorothea e.v. # koopster stuck teul en weijlandt, 1 

lopst. 40 roeden, 
Hoogemierde 

de wed. Cobus Luijten (o), 
Albert de Cort (w), de gem. 
straat (z) 

Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53 t/m 54, fiche 2,rij 5 Vernadering  24-5-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van den Borne, Jacobus * vernaderaar Hoogemierde  
Dijckmans, Peternelle e.v. * vernaderes   
Coolen, Joost # eerder koper   
Mertens, Maria e.v. # eerder koopster den Phlipsen akker, Hooge 

Mierde 
de erfgen. Adriaan Jacobs (o), 
de wed. Cobus Luijten (w), 
Willem Verspaendonck (z) 

Miertmans, Cornelis schepen   
Schots, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v t/m 58, fiche 2, rij 
5 

Transport na openbare verkoop (5x) vervolg van fol. 51 ! 3-6-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Peter Matthijssen transportant / momb.   
van den Bogaart, Corstiaan Peter toesiender   
van Mol, (onm.kind.) Jan Matthijssen transportanten Oost- en Middelbeers  
van Mol, Matthijs Jan transportant   
van Mol, Jan Dirck + erflater   
Verbaendert, Albert * verkrijger het Voorste heijvelt, (groes 

en landt), Hoogemierde 
 

Bierens, Dielis president   
Schots, Cornelis schepen   
van Rooij, Paulus verkrijger de Leurijt, Hoogemierde  
Cools, Peter schepen   
Verbaandert, Albert * verkrijger den Leijakker, Hoogemierde  
  de Reep  
  den Cavel  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v t/m 60, fiche 3, rij 
1 

Verkoop  18-10-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijssen, Anthonij Jan verkoper Lagemierde  
Nijssen, Peter Jan koper Weldt (Weelde)  
  huijs, hoff, stal, schuur, schop 

en aengelag, ca. 3 lopst. , 
Lagemierde 

Peter Jan Adriaensen (o, z), 
Jan van Loon (w), Jan van de 
Sande (n) 

  den Middelsten Garstakker, 1 
lopst. 

Peter Adriaansen (o, z), Jan 
van de Sande (w) 

  den halven Looacker, 1 lopst. 
15 roeden 

Adriaan Paridaans (o), Peter 
Adriaansen (w), de gem. 
straat (z) 

  den Achtersten Aartsakker, 
ca. 1 lopst. 30 roeden 

Anthonij van Loon (o), 
Hendrick van den Bergh (w), 
de heijlaren straat (z) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
 koster / rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
sLants Domaijnen rentheffer   
Dijkmans, Matthijs schepen   
Otten, Albert Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
Huijbs, Cornelis    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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60 t/m 61, fiche 3, rij 1 Transport bij erfwisseling  17-10-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Dirck transportant    
Vincken, Adriaen verkrijger  parc. groenlandt, Lagemierde  
Otten, Albert Jan schepen   
Colen, Walterus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61en 61v, fiche 3, rij 1 Transport bij erfwisseling  19-10-1747 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vincken, Adriaen transportant   
Dijkmans, Dirck verkrijger parc. groenlandt, Lagemierde  
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v en 63, fiche 3,rij 2 Verkoop  29-2-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Wouter verkoper   
Luijten, Hendrick * koper   
Verspeeck, Elijsabeth e.v. * koopster stuck teul- en weijland, 

Hoogemierde 
 

Schots, Cornelis president   
Cools, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v en 64, fiche 3,rij 2 Vernadering  25-4-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Albert vernaderaar / verwant 
van * 

den Vijkorff, Hoogemierde 
aan de Hooghstraat 

 

Coolen, Joost Peter * eerder verkoper   
Schots, Cornelis schepen   
Lemmens, Wouter Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64 t/m 65v, fiche 3, rij 
2 

Verkoop  6-5-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deckers, Jacobus verkoper   
Deckers, (2 broers / 2 zusters) verkopers   
van Loon, Claas koper huijsinge, stal, schuur, hof en 

aangelag, ca. 1 lopst. 26 
roeden, Lagemierde 

de heerbaan (o), Adriaan 
Paridaans (w), den selve (z), 
Jan van Loon (n) 

  Landt in de Aensteede, 4 
lopst. 15 roeden 

Jan van Loon (o), de wed. 
Corstiaan Matthijssen (w), 
den selven (z) 

  Landt op den Bosacker, 2 
lopst. min 4 roeden 

de wed. Corstiaan 
Matthijssen (o), de gem. 
ackerweg (w), de selve (z) 
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  de Dries bij het huijs, 2 ½ 
lopst. 

de heerbaan (o, z), Adriaan 
Paridaans (w),  

  den Couwenberghs beemdt, 2 
lopst. 12 roeden 

de Aa (o), Cathalijn 
Verhagen (w), Lafreijs van 
Roij (z) 

  het Eusel voor de Aa, 52 
roeden 

den Santhorst (o), de Aa (w), 
Phlip Jacob Willems (z) 

  den Santhorst daaraan, 48 
roeden 

de heijde (o), de selve (w), 
Hendrick Swaenen (z) 

  den Verlooren kost, 4 lopst. 8 
roeden 

Peter Adriaans (o, z), de gem. 
heijde (w) 

  het Heijvelt de goederen v.d. Kouwenberg 
(o), de heerbaan (w), Adriaan 
Vervugt (z) 

het Comptoir van de Heer sGravesande rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
sLants Domaijnen rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Otten, Albert Jan schepen   
Coolen, Walterus schepen   
van Loon, Nicolaes mede verkoper ?   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 t/m 67, fiche 3, rij 2 Verkoop  27-5-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coppens, Wouter * verkoper   
van Beurden, Anthonetta e.v. * verkoopster   
Deckers, Jacobus # koper   
Fabrij, Elijsabeth e.v. # ? koopster behuijsinge, hoff en groes, 4 

lopst. 7 roeden, Lagemierde 
de gem. straat (o), Hendrick 
Vincken (w), Nicolaes Otten 
(z) 

  de Verbrande steede, 3 lopst. 
27 roeden 

de gem. straat (o), Hendrick 
Vincken (w), de gem. heijde 
(z) 

  Eusel of weijvelt, 1 lopst. 43 
roeden 

de gem. heijde (o), de Aa (w), 
Albert Otten (z) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir van C. Deback rentheffer   
Otten, Albert Jan schepen   
Coolen, Walterus schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67 t/m 68, fiche 3, rij 2 Vernadering  25-6-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Albert * vernaderaar Hoogemierde  
van den Borne, Catharina e.v. * vernaderes weij en teullandt de Vijekorff 

, Hoogemierde 
de wed. Cobus Luijten (o), 
Albert de Cort (w), de gem. 
straat (z) 

Cools, Peter # eigenaar   
Schots, Cornelis president   
Lemmens, Wouter Jan schepen   
Luijten, Dorothea e.v. # ?    
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 t/m 70, fiche 3, rij 2 Verkoop  26-7-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Simon verkoper   
Schots, Martinus verkoper   
Schots, Maria verkoopster   
Schots, Anna idem   
Schots, Margo idem   
Schots, Anthonij * koper   
Stevens, Maria Peter e.v. * koopster huijsinge, stal, schuur, schop, 

hoff, Hulsel 
de gem. straat (o), de erfgen. 
Peter Rombouts (w), Peter 
Hulsmans (z) 

  den Lindenakker, ca. 1 lopst. 
30 roeden 

Dirck Casteleijns (o), Adriaan 
van Herck (z), de kind. Jan 
Goutsmits (w) 

  2 beemden, ca. 3 lopst. de erfgen. Peter Dircks (o), 
Dirck Casteleijns (z), Peter 
Hulsmans (w, n) 

  den Hogendries, ca. ½ lopst. Adriaan van Herck (o), den 
selven (w), de kind. Jan 
Goutsmits (z) 

  het Horstje, ½ lopst. Frans van der Zeelen 
(Ceelen) (o), de gem. heijde 
(z, w) 

  den Hogen smeel, ca. 1 lopst. 
30 roeden 

den ackerweg (o), de kind. 
Jan Goutsmits (w), den 
Armen (z) 

  den Hoeckakker, 2 lopst. Matthijs van Heijst (o), den 
ackerweg (z), Dirck 
Casteleijns (w) 

  de Smeelen, 1 lopst. 30 
roeden 

Cobus van Herck (o), den 
ackerweg (w), de kind. Jan 
Goutsmits (z) 

Schots, Hendrick + vader / erflater   
Peters, Jenneke Jacob + moeder / erflaatster   
den Armen van Hulsel rentheffer   
het Clooster van St. Truijen rentheffer   
sLants Domaijnen rentheffer   
Verhagen, Jan schepen   
van der Heijden, Bartel schepen   
Patronus, F. secretaris   
van Osch, J. Batist mede verkoper ?   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v t/m 80, fiche 3, rij 
2 

Transport na openbare verkoop (11x)  2 en 3-9-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Marten verkoper / momboir   
van de Sande, (onm.kind. *) Jan Jan    
Waelen, Catharina moeder van *   
van de Sande, Peter verkoper   
Jansens, Jan (Willem? /handtek.)wedn. 
v. Maria van de Sande 

verkoper   

van de Sande, Willem wedn.v. Jenneke 
van de Sande 

verkoper   

van de Sande, (kind. ^ ) Marcelis Jan verkopers   
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van den Borne, Jacobus # koper   
Dijckmans, Peternelle e.v. # koopster huijsinge, hoff, schuur en 

aangelag, ca. 2 ½ lopst., 
Hoogemierde 

de heerstraat (o), Wouter Jan 
Lemmens (n) 

Deback, C. rentmr. / rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Schots, Cornelis president   
Lemmens, Wouter Jan schepen   
Cools, Peter schepen   
van de Sande, Wouter Jan Marcelis ^    
Cools, Peter ** koper   
Luijten, Dorothea e.v. ** koopster den Langen akker, ca. 100 

roeden, Hoogemierde 
Peter van Hooff (o), Willem 
van de Sande (w), de wed. 
Cobus Luijten (z) 

  stuck groes; het Nievelt, ca. 1 
lopst. 

de gem. heijde (o), Dielis 
Bierens (n), de wed. Cobus 
Luijten (z) 

sLants Domaijnen rentheffer   
Lemmens, Wouter Jan ## koper   
van Herck, Maria e.v. ## koopster de halve Lotten, ca. 3 lopst. , 

Hoogemierde 
Dielis Bierens (o), de kopers 
(w), Jan van den Borne (n) 

Leijtens, Jan ^^ koper   
van Dijck, Maria e.v. ^^ koopster het Hannegriet (dries), ca. 1 

lopst., Hoogemierde 
de kind. Jan van de Sande (o), 
Cornelis Adriaansen (w), de 
kind. Goijaert Leijtens (n) 

Coolen, Joost *# koper   
Martens, Maria e.v. *# koopster den Winckelbeemdt, ca. 2 

lopst., Hoogemierde 
Marten van Helmont (o), de 
hoeve van Everbode (w), Jan 
Lemmens (n) 

Schots, Martinus *^ koper   
van Gorop, Cornelia e.v. *^ koopster den Opper, 2 lopst., 

Hoogemierde 
Cobus Luijten (o), het 
Clooster van Everbode (w), 
Peter Verspaandonck (z) 

  teullandt aen het Wisselse 
padt, ca. 50 roeden 

Jan Verspaendonck (o), 
Dielis Bierens (w), Adriaan 
van de Sande (z) 

van de Sande, Marten koper den Looacker, 1 lopst. de erfgen. Goijaert 
Verbruggen (o, z), Anthonij 
van Heijst (w) 

van Leendt, Jan Babtist #^ koper   
Verbaendert, Maria e.v. #^ koopster de Kaijl, ca. 30 r oeden, 

Hoogemierde 
de kopers (o), Jan 
Schoormans (w), Joost 
Coolen (z) 

Plompen, Nicolaes (en huijsvrouw) kopers het Reijntjes, 1 lopst. 30 
roeden, Hoogemierde 

Lambregt van den Borne (o), 
de kopers (w), Wouter Jan 
Lemmens (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v en 81, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  6-9-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircks, Peter * debiteur / gelover Hulsel  
van der Heijden, Digna e.v. * debitrice / geloofster huijs, schuur, hoff, etc., 

Hulsel 
 

Jansens, Joseph geldschieter / credit. Bladel  
van der Heijden, Jan borg   
van der Heijden, Bartel borg / schepen   
Verhagen, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
81v t/m 83, fiche 3, rij 
5 

Transport na openbare verkoop  25-9-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Keuchenius, Paulus * transportant   
Neomagus, Emilia Eusebia e.v. * transportante   
Neomagus, Gedefrida e.v. # mede transp.   
Rosendal, S. #    
Jansens, Jan Fransis ^ koper / verkrijger   
Lemmens, Maria e.v. ^ koopster / verkrijgster huijs, keuken, bakhuijs, 

schuur en aengelegen hoff, 
(met vruchtbomen, visvijver, 
bleekveld ) met de tuijninge 
daerom, Lagemierde 

de erfgen. v.d. Heer van 
Wamel (o), de gem. straat 
(w), de kind. Hermanus 
Jansens (z), de erfgen. Bartel 
Verhagen (n) 

van Hanenburgh, Godert + erflater   
Schots, Cornelis president   
Otten, Albert Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Transport (lening) van kapitaal (f 300-)  18-10-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rosendael, Stephanus * transportant   
Neomagus, Jacoba Gedefrida e.v. *    
de Diaconije Arme en Corpus van 
Hogemierde 

verkrijgers   

Buschmans, Wilhelmus Engelbertus    
Schots, Cornelis president   
Lemmens, Wouter schepen   
Kools, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 t/m 85, fiche 3, rij 5 Verkoop  8-11-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Heijligers, (kleinkind.) Hendrick Jan verkopers   
Schoormans, Willem (en huijsvrouw) kopers acker teullandt, 2 lopst., 

Hoogemierde 
Jan Verspaandonck (o), Jan 
Baptist Schoormans (w), Jan 
Baptist van Leendt (z) 

Schots, Cornelis president   
Lemmens, Wouter Jan schepen   
Cools, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 t/m 86, fiche 3, rij 5 Verkoop van obligatie (f 180-)  25-11-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Steven Jan Dielis verkoper Hoogemierde  
Lemmens, Jan * koper   
Coolen, Catharina e.v. * koopster   
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
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Matthijssen, Jan (vader van-) geldschieter 1714   
Cools, Peter schepen (2 schepenen van 

Hoogemierde absent) 
 

Otten, Albert Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86v t/m 87, fiche 4, rij 
1 

Transport (lening) van kapitaal  19-12-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Joseph transportant Bladel  
Buschmans, Engelbertus predikant / verkrijger 

t.b.v. 
  

de vervallene Kercke tot Hulsel    
Schots, Cornelis schepen   
Lemmens, Wouter schepen   
Kools, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v, fiche 4, rij 1 Verkoop niet compleet 1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Francis * verkoper   
Lemmens, Maria e.v. * verkoopster   
de Cort, Jan # koper   
van Beers, Maria e.v. # koopster heijvelt in de Hulde ?? Riebergs (o), Willem van 

Beers (z), sijn selfs (w) 
 

fol. 88 blanco 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v t/m 90, fiche 4, rij 
1 

Verkoop  28-12-1748 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Claas verkoper Lagemierde  
Rijebergs, Anthonij (Riebergs) koper huijsinge, stal, schuur, hoff 

en aangelag, ca. 1 lopst. 26 
roeden 

de heerbaan (o), Adriaan 
Paridaans (w), de selve (z), 
Jan van Loon (n) 

  Landt in de aansteede, 4 
lopst. 15 roeden 

Jan van Loon (o), de wed. 
Corstiaan Matthijssen (w), 
den selven (z) 

  Landt op den Boschakker, 2 
lopst. min 4 roeden 

de wed. Corstiaan 
Matthijssen (o), de gem. 
akkerweg (w), den selven (z) 

  den Dries bij het huijs, 2 ½  
lopst. 

de heerbaan (o) 

  den Couwenberghs beemdt, 2 
lopst. 12 roeden 

de Aa (o), Cathalijn 
Verhagen (w), Lafreijs van 
Rooij (z) 

  het Eursel voor de Aa, 52 
roeden 

den Landthorst (o), de Aa (w) 
, Phlip Jacob Willems (z) 

  den Landthorst daaraan, 48 
roeden 

de heijde (o), de selve (w), 
Hendrick Swaenen (z) 
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  den Verloren kost, 4 lopst. 8 
roeden 

Peter Adriaans (o), de gem. 
heijde (w), Peter Adriaansen 
(z) 

  een heijvelt  de goederen van Couwenberg 
(o), de heerbaan (w), Adriaan 
Vervugt (z) 

het Comptoir van de heer sGravesande rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
sLants Domaijnen rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Otten, Albert Jan schepen   
Coolen, Walterus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90v t/m 91v, fiche 4, 
rij 1 

Verkoop  25-7-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Jodocus verkoper   
Miertmans, Jan mede verkoper   
Jacobs, Joost koper   
Jacobs, Cornelis mede koper ¼ huijs en aangelag etc., 

Hoogemierde 
de kopers (o), Jacobus van 
den Borne (w), Willem 
Verspaandonck (z) 

  ¼ den Hogen acker, 2 lopst. de kind. Adriaan Krolle (o), 
Jacobus van den Borne (w, z) 

  ¼ Beemdt, 2 lopst. Anthonij van Heijst (o), de 
heijde (w), Jacobus van den 
Borne (z) 

  ½ Beemdeken op Hongeren, 
½ lopst. 

Dirck Peter Dircks (o), Jan 
van den Borne (z), de gem. 
heijde (w) 

  ¼ de Kail, 1 lopst. de gem. straat (o), Jan 
Verspaandonck (w), 
Hendrick Luijten (z) 

  ¼ het Regenschot, 25 roeden Peter van den Borne (o), de 
gem. heijde (z), Jan Baptist 
van Leendt (w) 

  ¼ het Bosakkerken, 25 
roeden 

Cobus Luijten (o), Christoffel 
van Laerhoven (w), de 
erfgen. Adriaan Crolle (z) 

Schots, Cornelis president   
Cools, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92 t/m 93, fiche 4, rij 1 Verkoop  20-8-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Steensel, Maria verkoopster   
Coolen, Walterus verk. momboir   
van Steensel, Euken  * (Yken) verkoopster   
de Laat, Cornelis e.v. *    
van Steensel, Peternella # verkoopster   
van Rooij, Jan e.v. #    
van de Graaf, Abraham president / verkoper 

t.b.v. ^ 
Reusel  
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Roijmans, Joseph schepen / verkoper 
t.b.v. ^ 

Reusel  

van Steensel, (onm.kind ^ ) Cornelis    
Yvoo, Allegonda (Ivo) moeder van ^   
Jansens, Jan Fransis ** koper   
Lemmens, Maria e.v. ** koopster akkerken, ca. ½ lopst., 

Lagemierde 
de kopers (o, n), de Heer 
Keuchenius (z) 

Coolen, Walterus schepen   
Hermans, Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93 t/m 93bis, fiche 4, 
rij 2 

Verkoop van Obligatie  12-10-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dommelen, Jan * verkoper   
de Krom, Peternella Adriaan e.v. * verkoopster   
van Rijethoven, Jan Phlip koper Diessen  
het Corpus / Dorp van Hulsel debiteur / rentgelder   
Mallans, Anthonij momboir v. # / 

geldschieter 1714 
  

de Krom, (onm.kind. #) Adriaan +    
Verhagen, Jan schepen Hulsel  
Dirckx, Ansem Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93bis t/m 94, fiche 4, 
rij 2 

Verkoop  20-10-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Maria Wouter wed.v. Jan 
Wouters 

verkoopster   

Aarts, Catharina wed.v. Cornelis van de 
Vlaes 

verkoopster   

Aarts, Adriaantje Wouter * verkoopster   
van de Sande, Adriaan e.v. *    
Aarts, Arnoldus verkoper   
Aarts, Elisabeth Wouter verkoopster   
Rombouts, Wouter verk. voogd   
Hoppenbrouwer, Herkeles + (Hercules) erflater   
Verhees, (erfgen. ^ ) Wouter kopers ¼ huijs, hof en aangelag, ca. 

1 lopst., aan den heijkant, 
Lagemierde 

Jan Lemmens (o, z), Hendrik 
Swaanen (w), de heij (n) 

  ¼ …….., ca. 2 lopst. de Heer Cuchenius 
(Keuchenius) (o), Laurens 
van Roij (z), ’t akkerstraatje 
(w), de erfgen. Jan Lemmens 
(n) 

  ¼ den Koeck acker, ca. 2 ½ 
lopst. (Hoeck acker ?) 

den ackerweg (o, n), Dierck 
Woestenburg (z), den 
groenen weg (w) 

  ¼ Miertmans acker, 3 lopst. Willem van de Voort (o), 
Bartel Riebergh (z), den 
groenen weg (w), Cornelis 
van Doorn (n) 

  ¼ den Volder, 2 lopst. de erfgen. Maij van Doorn (o) 
, Laurens van Roij (z), de 
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straat (w), Bartel Rieberg (n) 
de Domeijnen rentheffer   
  ¼ den halve Heijhorst beemt, 

2 lopst. 15 roeden 
den Heijhorst (o), de erfgen. 
Hermanus Jansen (z), de Aa 
(w), Corstiaan Matthijse (n) 

  den Horst daaraan met ¼ in 
de Guldekoeck (Guldenhoek) 
Heijvelt 

 

  ¼ den Roijbeemt, 2 lopst. 35 
roeden 

Phlip Jacob Willems (o), de 
wed. Bartel Verhagen (z), Jan 
Fransus Jansen (w), Laurens 
van Roij (n) 

het Clooster van Everbode rentheffer   
Hermans, Peter schepen   
Luijten, Adriaan gesw. bedesetter   
van Roij, Laurens ^    
Verhees, Laurens Wouter ^    
Laureijssen, Jasper ^    
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v en 95, fiche 4,rij 2 Verkoop  28-10-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dielis verkoper   
Luijten, Maria koopster parc. teulland, ca. 25 roeden, 

Hoogemierde 
Peter van Hooff (o), Willem 
van de Sande (w), Peter 
Cools (z) 

  parc. groes, ca. 25 roeden de koopster (o), de heijde 
(w), Jan van den Borne (z) 

Schots, Cornelis president   
Cools, Peter schepen   
Vromans, Thomas schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95v t/m 96v, fiche 4, 
rij 2 

Verkoop  30-10-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Lafreijs i.n.v. gemachtigde /verkoper   
van Helmont, Simon * constituant Bargerhoudt (Borgerhout)  
van Helmont, Jan Joosten + vader van *   
van Helmont, Martinus # koper   
van Helmondt, Elijsabeth e.v. # koopster kamer, hoff, schuur, schop, 

backhuijs en aengelag, 2 
lopst. min 2 roeden, 
Lagemierde 

Jan Baptist Luijten (o), 
Marten van Helmont (w, z) 

  den Gerstakker, ca. 1 lopst. 
37 roeden 

de kind. Hermanus Jansen (o) 
, de Heer van Wamel (w), 
Marten van Helmont (z) 

  den Neesken akker, 1 lopst. 
20 roeden 

de Heer van Wamel (o), de 
wed. Bartel Verhagen (w) 

  het Laar, 1 lopst. 40 roeden Peter Hermans (o), Gerrit 
Luijten (w, z) 

Coolen, Walterus schepen   
Hermens, Peter (Hermans) schepen   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
97 en 97v, fiche 4,rij 2 Verkoop  17-11-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Willem verkoper   
van Helmont, Maria * verkoopster   
Vries, Wouter Matthijs e.v. *    
van Helmont, Elijsabeth # verkoopster   
Phlipsen, Jan Cornelis e.v. #    
van Helmont, Jenneke ^ verkoopster   
Nauwens, Hendrick Adriaan e.v. ^    
van Helmont, Jan vader   
Leijten, Yekken Dirck (Yken) moeder   
van Helmont, Wouter ** koper Hoogemierde  
Jacobs, Catharina e.v. ** koopster stuck Landt, ca. 2 lopst. , 

Hoogemierde 
Hendrick Huijbregts (o), de 
gem. heijde (z, w) 

Schots, Cornelis president   
Vromans, Thomas schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99 en 99v, fiche 4,rij 3 Verkoop  28-11-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Joost verkoper   
Vromans, Peter * koper   
Jansens, Cathalijn e.v. *  koopster den Winckelbeemdt, 

Hoogemierde 
de Aa (o), het Clooster van 
Everbode (w), de gem. straat 
(z) 

Schots, Cornelis president   
Vromans, Thomas schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100 en 100v, fiche 4, 
rij 3 

Verkoop  15-12-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jan Fransis verkoper   
Meijs, Nicolaes Peter * koper   
van der Meijs, Adriaentje e.v.  * koopster de Lookenacker, 3 lopst. 8 

roeden, Lagemierde 
de verkoper (o, n), het 
Hasselt straatje ( w) 

Coolen, Walterus schepen   
Hermans, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v t/m 103, fiche 4, 
rij 3 

Verkoop (2x)  15-12-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhees, Laufreijs Wouter (Laureijs) erfgen.v. * /verkoper   
Jaspers, Jasper idem   
Verhees, Wouter *    
Hermens, Peter (Hermans) # koper   
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Willems, Megghel Jan e.v. # koopster het Rooijbeemdeke, 1 lopst. 
40 roeden, Lagemierde 

Phlip Jacob Willems (o), de 
wed. Bartel van der Hagen (z) 
, Jan Fransis Jansens (w), 
Lafreijs van Rooij (n) 

het Clooster van Everbode rentheffer   
Coolen, Walterus schepen   
Hermans, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   
van de Sande, Adriaan ^ koper   
Aarts, Adriaantje Wouter e.v. ^ koopster huijske aen de Heijkante, stal, 

schuur, schop, hoff en 
aangelag, 1 lopst. 18 roeden, 
Lagemierde 

Lemmens, Elijsabeth (o, z), 
de gem. akkerweg (w),  

Hoppenbrouwer, Dielis daarvoor eigenaar   
  1/3 huijsplaats, het geheel 3 

lopst. 20 roeden 
Adriaan Linckels (o), Willem 
van Beers (w), den ackerweg 
(z) 

  ½ den halven acker agter de 
aansteede, het geheel 3 lopst. 
24 roeden 

Lafreijs van Rooij (o), den 
akkerweg (w), Adriaan 
Linckels (z) 

  ½ ?den Miertman, het geheel 
3 lopst. 

Willem van de Voort (o), de 
groene weg (w), Bartel 
Rijebergs (Riebergs) (z) 

  den Hoeckakker, het geheel 2 
lopst. ½ roede 

Peter van de Voort (o), de 
groene weg (w), Dirck 
Woestenbergh (z) 

  ½ den Volder, het geheel 4 
lopst. 

Maij van Dooren (o), de gem. 
straat (n, w), Bartel Rijebergs 
(n ??) 

  ¼ den Gullekenhoeck heijvelt 
, het geheel ca. 6 lopst. 

Elijsabeth Lemmens  (o), 
Lafreijs van Rooij (w), 
Hendrick Swaenen (z) 

  het Heijvelt in het Groot 
heijvelt, 40 roeden 

 

  ½ het Landt in den 
Lammerbogt, het geheel 4 
lopst. 5 roeden 

de Heer Keuchenius (o), de 
ackerstraat (w), Hendrick 
Swaenen (z) 

  ½ den Heijhorstbeemdt, het 
geheel 4 lopst. 42 roeden 

de Heijhorst (o), de wed. 
Bartel Verhagen (w), Jan 
Lemmens (z) 

  ½ den Heijhorst, het geheel 4 
lopst. 42 roeden 

Anthonij van Loon (o), 
Lafreijs van Rooij (w), 
Hendrick Swaenen (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103v en 104, fiche 4, 
rij 3 

Verkoop  15-12-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Vincken, Adriaan verkoper Lagemierde  
van Helmont, Philip Jacob koper kamer, hoff, schop, ca. 12 

roeden, Lagemierde 
Anthonij Peeters (o, z, n), de 
gem. straat (w) 

Coolen, Walterus schepen   
Hermens, Peter (Hermans) schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verkoop  20-12-1749 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Anthonij verkoper   
van Heijst, Peternel verkoopster   
van Heijst, Jenneke * verkoopster   
van Heijst, (onm.kind) Elijsabeth verk.   
Schots, Cornelis momboir   
Willems, Jacobus Joost (en h.vrouw) kopers den Mortel, ca. 2 lopst., 

Hoogemierde 
het Clooster van Everbode (o) 
, Steven Verspaandonck (w), 
Wouter Lemmens (z) 

  den Ackerdries, ca. 4 lopst. het Clooster van Everbode (o) 
, de gem. straat (w), goederen 
v. Joris Lemmens (z) 

het Comptoir van C.Deback rentheffer   
sLants Domaijnen rentheffer   
Schots, Cornelis president   
Cools, Peter schepen   
van de Sande, Wouter e.v. *?    
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verkoop  29-12-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Anthonij verkoper   
van Heijst, Peternel koopster stuck land met een kamer, 

Hoogemierde 
Joost Jacob Willems (o), 
Willemijn Verspaandonck 
(w), de gem. straat (z) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Schots, Cornelis schepen   
Kools, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verkoop  29-12-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonck, Willemijn verkoopster   
van Heijst, Anthonij * koper   
Jansen, Elijsabeth e.v. * koopster stuck teulland, 1 lopst., 

Hoogemierde 
Joost Jacob Willems (o), de 
verkoopster (w), Peternel van 
Heijst (n) 

Schots, Cornelis president   
Cools, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   
Verspaandonck, Jan mede verkoper ?   
Verspaandonck, Adriaan idem   
Verspaandonck, Bart idem   
Verspaandonck, Anna mede verkoopster ?   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108 en 108v, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop n.a.v. gelofte  3-2-1750 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Poel, Peter verkoper   
Jansens, Clement gelover   
Jans, Cobus Jan koper dries, Hoogemierde Jan Maas (o), de erfgen. 

Goijaert van den Bergh (w), 
de kind. Marcelis van den 
Bergh (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
Lemmens, Wouter Jan president   
de Cort, Albert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Obligatie (lening f 400- door gemeente) i.v.m. legerschulden 7-2-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Cornelis schepen Hulsel  
Dircks, Peter schepen   
het Corpus van Hulsel debiteur   
Jansens, Walterus * crediteur   
Jansens, Joseph momboir v. * / 

geldschieter 
  

het Comptoir der Domaijnen    
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110 t/m 111v, fiche 4, 
rij 4 

Transport van penningen  16-3-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Maria wed.v. Jan Fransis 
Jansens 

transportante Lagemierde  

Jansens, Jacobus gek. voogd   
den H.Geest Arme van Hoogemierde verkrijger   
van Gorop, Wouter Adriaansen geldschieter 1688   
Lemmens, Anneke Adriaan + erflaatster 1725   
van Gervel, Hendrick armmr. 1747   
Lemmens, Wouter Jan president   
Vromans, Tomas schepen   
de Cort, Albert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112 t/m 113, fiche 4, 
rij 5 

Schuldbekentenis / lening / gelofte met kwitantie 40e penning 15-4-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Waltherus Peter * debiteur / gelover Hoogemierde  
Hermans, Maria Jan e.v. * debitrice / geloofster huijs, hoff met 2 lopst. land  
Maertens, (onm.kinderen) Adriaen crediteuren   
Lemmens, Wouter Jan president   
Vromans, Tomas schepen   
Martens, Marten Jan momboir   
Hermans, Hendrick toesiender   
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Manneken, Johan Jacob getuige   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113 t/m 118v, fiche 4, 
rij 5 

Transport na openbare verkoop (4x) kwitantie in marge 20-4-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansens, Jacobus Clement transportant   
Jansens, Hendrick momboir / transport.   
de Voogt, Jacobus toesiender / transport.   
Jansens, (3 onm.kind. *) Clement  Hoogemierde  
de Voogdt, Margriet moeder van *   
Jansens, Jan Clement mede transportant in het buitenland  
Coolen, Joost verkrijger huijsinge, hoff en aangelag, 

ca. 2 lopst., Hoogemierde 
aande Roomsche Kercke 

de koper, de gem. straat (w) 

  potinge met eikenbomen 
tegen het aangelag 

 

het Clooster van Everbode rentheffer   
Lemmens, Wouter president   
Vromans, Thomas schepen   
Patronus, F. secretaris   
van de Graaf, D. (in marge) subst. secretaris   
van Leendt, Jan Baptist verkrijger den halven Hongersen 

beemdt, ca. 1 ½ lopst. 
Wouter Jan Lemmens, de 
kind. Peter Sweens 

  ½ stuck weijland aan voors. 
beemd 

de kind. Peter Sweens (ander 
½ ) 

de Kercke van Hoogemierde renthefster   
van den Borne, Lambert verkrijger den Nieuwen akker, ca. 5 

lopst., de Stadt 
de kind. Peter Huijbregts, de 
koper 

Lemmens, Jan verkrijger heijvelt aen de Zuijdtrijedt 
(Suetrijt), ca. 1 ½ lopst 

de  Zuijdtrijdt, de kind. Peter 
Sweens 

  het Kleijn Heijveltje aen de 
Zuijdtrijdt, ca. 30 roeden 

Wouter Lemmens, Jan van de 
Sande 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118v t/m 122, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop / transport  23-4-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vincken, Jacobus (van der Vinck) transportant   
Vincken, Adriaan idem   
Vincken, Lambert idem   
Vincken, Peter idem   
Vincken, Hendrick + vader   
Songht ?, Catharina + moeder   
Otten, Albert Jan * verkrijger Lagemierde 

 
 

Schepens, Jenneke e.v. * verkrijgster huijsinge, schuur, hoff en 
aangelagh gent. de Helle, ca. 
5 lopst. 48 r., het Vloeijende, 
Lagemierde 

Wouter Coppens 

  stuck in de Braak, ca. 3 lopst. 
min 4 roeden 

Willem Schoormans, 
Nicolaes Otten 

  den Schuurmans akker, 1 
lopst. 47 roeden 

Jan de Cort, Jan van 
Hooghstraten 
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  stuck landt agter Dirck 
Leijten, 1 ½ lopst. 

Dirck Dijkmans, Hendrick 
Claassen 

  het Hofken, ca. 36 roeden Wouter Coppens, Jacobus 
Dekkers 

  stuck Landt in het Heijvelt, 
ca. 1 lopst. 10 roeden 

Willem Schoormans, Dirck 
Dijkmans 

  1/3 den Gielens akker, ca. 1½ 
lopst. 

Wouter Coppens, Nicolaas 
Otten 

  het Eersel van Peter Corsten, 
ca. 2 lopst. 

Jan van Hooghstraten, 
Matthijs Dijckmans 

  het Driesken agter Dirck 
Leijten, ca. 1 lopst. min 18 r. 

Jacobus Deckers, Albert 
Otten 

  de Weijvelden aan beide 
zijden van de rivier, ca. 5 
lopst. 38 roeden 

Jan van Hooghstraten 

  den Meijbeemdt, ca. 2 lopst. 
12 roeden 

Dirck Dijckmans, Albert 
Otten 

  den Gagelbogt, ca. 1 lopst. 37 
roeden 

Jan van Hooghstraten, 
Anthonij Pasmans 

  den Santhorst in den 
Meijbeemdt, ca. 25 roeden 

de gem. heijde, Albert Otten 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir van C. Deback rentheffer   
het Comptoir der Domaijnen rentheffer   
Hermens, Peter (Hermans) schepen   
Paridaans, Adriaan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
122v t/m 123v, fiche 
5, rij 2 

Schuldbekentenis / obligatie  / gelofte  21-5-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Adriaan * debiteur / gelover Lagemierde  
Aarts, Adriaantje Wouter e.v. * debitrice / geloofster erfsteede, de Heijkant, 

Lagemierde 
 

Rademakers, Cathalijn wed.v. Adriaan 
Verhagen 

geldschietster / credit. Lagemierde  

Hermens, Peter schepen   
Paridaans, Adriaan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 123v en 124, 
fiche 5, rij 2 

Kwitantie betr. 40e penning 21-7-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Maria koopster / debitrice 2 parc. land, Hoogemierde  
Bierens, Dielis verkoper   
Versfelt, A. ontvanger sHertogenbosch  

 

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

Transport  27-5-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Poel, Peeter transportant   
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Goris, Marten verkrijger het Heesterbos, ca. 3 lopst., 
den Braeckhoek, Lagemierde 

 

Hermans, Peeter schepen   
Paridaens, Adriaen schepen   
van de Graaf, A. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
124v t/m 125v, fiche 
5, rij 2 

Verkoop / transport  23-6-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

….., wed.v. Cornelis Miertmans verkoopster   
van Heijst, Peternella wed.v. Matthijs 
Matthijssen 

koopster beemdt en landt, ca. 2 ½ 
lopst., den Langvoortsen 
beemt en Kerkackerken, aan 
de Langhvoort en parochiale 
kercke,  Hoogemierde 

 

Lemmens, Wouter president   
de Cort, Bart schepen   
van de Sande, Wouter getuige   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126 en 126v, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport doorgestreept (kwitantie 1757) 10-8-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bladel, Maria * transportante   
van Dooren, Jan e.v. * transportant   
Leemans, Jacobus # verkrijger   
Damen, Maria e.v. # verkrijgster huijsinge, aangelag, ca. 9 

lopst., Hulsel, het Lindenende 
Adriaan Vervugt (o), Jan van 
der Heijden / Simon Weijers 
(w) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
Sweens, Cornelis schepen   
Dircks, Peter schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127 en 127v, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport  10-9-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Hendrick * transportant   
Schoormans, Jenna e.v. * transportante   
Vroomans, Peeter # verkrijger   
………, Catolijn e.v. # verkrijgster den Vilacker, ca. 1 lopst., 

Hoogemierde, het 
Keuldersrooij 

 

Lemmens, Wouter president   
de Cort, Aelbertus schepen   
van de Graaf, A. getuige   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127v t/m 128v, fiche 
5, rij 2 

Verkoop / transport  18-9-1750 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Aelbertus wedn.v. #  transportant   
Reepmakers, Dingena # + moeder van *   
Coolen, Jan voogd / transportant   
Coolen, (2 onm.kind. *) Aert +    
Coolen, Catrina Aert * e.v. ^ transportante   
van der Heijden, Cornelis ^    
Fabrij, Hendrick verkrijger (deel zuid) Bladel  
Reepmakers, Jan verkrijger (deel noord) Bladel  
de Back rentmr. / daarvoor 

transportant 
het Broeck, ca. 5 lopst. 
(Heijntje Krijnen hoeve), 
Hulsel (naast Bladel) 

de wed./kind. Joost van 
Hoove (o), Matijs Ivo e.a. (w) 

Dircx, Peeter (Dirckx) schepen Hulsel  
Sweens, Cornelis schepen   
Coolen, Jan (± 20 jr.)     
Coolen, Elisabet (± 18 jr.)    
van de Graaf, A. subst. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  15-10-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Aelbert * transportant Lagemierde  
Scheepens, Jenna e.v. * transportante   
Pasmans, Anthonij # verkrijger   
van Son, Catarina e.v. # verkrijgster den Gagelbocht, ca. 1 lopst. 

57 roeden, het Vloeijende, 
Lagemierde 

de kind. Jan van 
Hoogstraeten, de kopers 

Hermans, Peeter schepen   
Paridaens, Adriaen schepen   
van de Graaf, Abraham gemachtigde ontv.   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129v t/m 130v, fiche 
5, rij 3 

Verkoop / transport  16-10-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Joost * transportant Hoogemierde  
Martens, Maria e.v. * transportante   
Martens, Matijs # verkrijger   
Willems, Catrina e.v. # verkrijgster huijs, hof, aangelag, 

Hoogemierde naast het 
roomse mishuijs, met de 
potinge en eijkeboomen 

de verkopers (o), de gem. 
straat (w) 

Jansen, Jacobus c.s. daarvoor eigenaars   
de Abdije van Everbode renthefster   
van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   
van de Graaf, Abraham gemachtigde ontv.   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130v t/m 132, fiche 5, 
rij 3 

Verkoop / transport  4-11-1750 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rooijmans, Jacobus transportant   
van Dooren, Anna Andries * transportante   
Rooijmans, Maria + moeder van *   
van Dooren, Andries vader v. * / assistent   
Rooijmans, Peeter mede transp. (absent)   
van der Sanden, Willem # verkrijger   
………, Helena e.v. # verkrijgster huijs, hof, aangelag, ca. 3 

lopst., de Hoogstraat, 
Hoogemierde 

de gem. straat, Jan Martens 

  den Langen dries, ca. 4 lopst. Jan Lemmens 
  den Langen acker aende 

heijde, ca. 2 lopst. 
Peeter van Hoof, Peeter 
Cools 

  den Heijbocht, ca. 1 lopst. Jan Verspaendoncq, Hendrick 
van de Sande 

  groes in het Wasvelt, ca. ½ 
lopst. 

Nicolaes van Eijck, Wouter 
Hermans 

  den Bocht achter Cornelis 
Adriaense schuur, ca. 1 lopst. 

Jacobus van den Borne, 
Cornelis Adriaenssen 

  den Paeijen Cloodt, ca. 1 
lopst. 

Jan van den Borne, Steeven 
Verspaendoncq 

  hooijlandt in de Hoolstraat, 
ca. 1 lopst. 

Wouter Coppens, Jacobus 
Jansen 

  de Hanerijdt, ca. 3 lopst.  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir van de Heer van Heurn rentmr. / rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
sLants Domijnen rentheffer   
van den Borne, Jacobus president   
Lemmens, Jan schepen   
van de Graaf, A. getuige   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132v t/m 133v, fiche 
5, rij 3 

Verkoop / transport (volgens testament)  16-12-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaendonck, Peeter Jan Dielis transportant Hoogemierde  
Lemmens, Jan * verkrijger   
Coolen, Catrina e.v. * verkrijgster huijs, hof en aengelag, ca. 8 

lopst., het Wildert, 
Hoogemierde 

Hendrick Hermans (o), de 
gem. straat (w) 

  den Schoodt, ca. 5 lopst. de Abdije van Everbode (o), 
Peeter Lemmens (w) 

  het Heijvelt, ca. 2 lopst. Jacob Cools (o), Peeter 
Lemmens (w) 

  het Vonder heijvelt, ca. 1 
lopst. 

Jacobus Leijten (o), Hendrick 
Verbaendert (w) 

  de Leege steede, ca. 2 lopst. Jan Lemmens (o, Jacobus 
Kools (w) 

  den Mortel, ca. 1 lopst. 30 
roeden 

 

sLants Domijnen rentheffer   
van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   
van de Graaf, A. subst. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
134 t/m 135v, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop / transport  28-12-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Steensel, Maria transportante   
Patronus, Frans secretaris / assistent   
van Steensel, Peternel * transportante   
van Rooij, Jan e.v. *    
van Steensel, Lucas momboir   
van Steensel, (onm. zoon #) Cornelis    
Ivo, Allegonda moeder van #   
Rooijmans, Joost schepen / assistent Reusel  
Wijnants, Hendrick idem Reusel  
van Steensel, Willem + ^ (groot)vader   
Jacobs, Willemina Peeter + e.v. ^ (groot)moeder   
de Laet, Cornelis ** verkrijger   
…….., Ida e.v. ** verkrijgster huijs, hof en aengelag, ca. 6 

lopst., Lagemierde, het 
Twaelfs eijnde  

Peeter Hermans (o), de gem. 
straat (w) 

  het Beemdeken, 1 lopst. de Aa (o), de kind. Hermanus 
Jansen (w) 

  den Bundt en Pelsacker, ca. 3 
lopst. 

Wouter Coolen (o), Philip 
Jacob Willems (w) 

  den Buijtenman met den 
beemt daaraan, samen 4 lopst. 

Geerit Luijten (o, z) 

  het Heijbochtje, ca. 1 lopst. de gem. heijde (o, z) 
  het Eeusel ofte heijvelt, ca. 1 

lopst. 
de wed./kind. Bartel 
Verhagen (o), Wouter Coolen 
(w) 

  het Heijvelt, ca. 30 roeden Wouter Coolen (o), Peeter 
Harmans (Hermans)(w) 

Timmermans, Henricus c.s. rentheffers   
den Armen van Reusel rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir van de Back rentmr./ rentheffer   
Hermans, Peeter schepen   
Paridaans, Adriaen schepen   
van de Graaf, A. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136 en 136v, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop / transport  29-12-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Peeter transportant Oostelbeers  
Verbaandert, Lambert verkrijger den Daelacker, ca. 1 lopst. 20 

roeden, het Twaelfseijnde aan 
den Hoogenweg, Lagemierde 

 

Goeijerts, Anneken (Goijaerts) grootm./ daarvoor 
eigenares 

  

Hermans, Peeter schepen   
Paridaens, Adriaen schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136v t/m 138v, fiche 
5, rij 4 

Verkoop / transport met alimentatie 22-2-1751 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Sanden, Anna Wouter wed.v. 
Cornelis Miermans (Miertmans) 

transportante Hoogemierde  

van der Sande, Wouter neef / assistent   
van Hees, Jan Peeter * verkrijger   
van der Sanden, Eliesabet e.v. * verkrijgster huijsinge, keuken, stal, met 

een gebondt in de schuur, 
schop, hof, ca. 10 roeden, 
Hoogemierde 

Joost Jacob Willems c.s. (o), 
de Kerckstraet (n) 

  de Aansteede, ca. 7 lopst. Jan van den Bergh (o), de 
erfgen. Adriaen Jacob 
Willems (z) 

  den Bultdries, ca. 1 lopst. Jan Verspaendonck (o), de 
erfgen. Adriaen Jacob 
Willems (w) 

  het Bosackerken, ca. 20 
roeden 

Hendrick Hermans (o), de 
wed. Wouter van Eijck (w) 

  den Beempt, 25 roeden de rivier (o), de heijde (w) 
  Seeltjens bocht, ca. 4 lopst. de erfgen. Goijaert 

Verbruggen (o), Steeven 
Verspaendonck (w) 

  Seeltjens dries, ca. 2 lopst. Steeven Verspaendonck (z), 
de erfgen. Goijaert 
Verbruggen (n) 

  den Langen acker, 1 lopst. de wed. Jan Leijten (z), de 
erfgen. Antonij Geerts (n) 

  den Reuselsen beemt, 2 lopst. Jan Jansen (w), Jan van den 
Bergh (o) 

  den Hoogenbocht, ca. 1 lopst. Jan van den Bergh (o), 
Elisabet van den Bergh (w) 

  het Heijveldeken, 1 lopst. Hendrick Hermans (z), 
Jacobus Luijten (n) 

  het Bochtjen, 1 lopst. de erfgen. Adriaen Willems 
(o), de erfgen.Jan Simons (w) 

het Comptoir van de Back rentmr. / rentheffer   
van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   
Lemmens, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139 en 139v, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop / transport  1-4-1751 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmondt, Philip verkoper Lagemierde  
Peeters, Joris * koper   
Keetelaers, Lisia e.v. * (Lucia ?) koopster kamer, hof en aengelag, ca. 

12 roeden, het Twaelfeijnde, 
Lagemierde 

Antonij Peeters (o), de gem. 
straat (w) 

Hermans, Peeter schepen   
Paridaens, Adriaen schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Transport na openbare verkoop (5x) met gelofte fol. 142 en 142v 31-5-1751 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Peeter schepen Lagemierde  
Paridaens, Adriaen schepen   
Jansen, Jacobus momboir / transportant   
Swanen, Hendrick toesiender / transp.   
Jansen, (onm.kind. *) Hermanus    
Lemmens, Adriaentje moeder van *   
Lemmens, Embrecht verkrijger huijs, schuur, hof en aengelag 

ca. 5 lopst. 53 roeden, 
Lagemierde, den Braeckhoek 

de kind. Jacobus Swanen (o), 
de erfgen. Jan Coolen (w) 

  het goed van Dirck 
Dijckmans, ca. 2 lopst. 27 r. 

als voor 

  parceel v.d. erfgen. Jan 
Plompen in Jacobus Riebergs 
aansteede, ca. 1 lopst. 10 r. 

als voor 

sLants Domijnen rentheffer   
Patronus, F. secretaris   
Paridaens, Adriaen verkrijger / borg den Grooten Beeckacker, ca. 

2 lopst. 20 roeden 
Willem van der Voort (o), 
den groenen wegh (w) 

van den Borne, Jacobus president   
van de Voort, Willem verkrijger den Boonhof, ca. 1 lopst. 75 

roeden 
de kind. Jacobus Swanen (o), 
de erfgen. Peeter Jan Coolen 
(w) 

Goris, Marten borg / verkrijger den Beirsdries, ca. 1 lopst. 81 
roeden 

Jan van de Sande (o), deze 
goederen (w) 

Janssen, Godefridus (in marge) ontvanger 1776   
van Hasendonk, Cornelis (in marge) schepen 1776   
van de Water, Abraham (in marge) schepen 1776   
van Loon, Nicolaes verkrijger het Nieuvelt, ca. 3 lopst. 22 

roeden 
de gemeente (o), de gem. 
heijde (w) 

  den Beeckacker, ca. 40 
roeden 

Willem van de Voort (o), den 
groenen weg (w) 

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  31-5-1751 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Laet, Cornelis * debiteur / gelover Lagemierde  
van Steensel, Ida e.v. * debitrice / geloofster huijsinge, landerijen etc., 

Lagemierde, het Twelfseijnde 
(Wellenseijnde !) 

 

Rooijmans, Joost  geldschieter / schepen Reusel  
Wijnants, Hendrick idem   
van Steensel, (onm.kind #) Cornelis    
Ivo, Alegonda moeder van #   
Hermans, Peeter schepen   
Paridaens, Adriaen schepen   
van de Graaf, A. subst. secretaris   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
144v t/m 145v, fiche 
5, rij 5 

Transport  6-7-1751 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Roevens, Anna wed.v. Abraham van de 
Goor 

transportante   

van de Goor, Jan Fransis zoon / transportant   
Wouters, Maria Lena wed.v. Jan van de 
Goor 

transportante   

van der Goor, Digna mede transportante in buitenland  
  Turnhout  
van den Borne, Jacobus * verkrijger   
Dijckmans, Peternelle e.v. * verkrijgster teulland den Bogt, ca. 3 ½ 

lopst., Hoogemierde 
de kopers (z), de gem. straat 
(w), Albert de Cort (n) 

  den Hongersen beemt de erfgen. Adriaan Willems 
(..), de Aa (o) 

  parc. in (de) Wouwers, ca. 3 
lopst. 

Peter van den Borne (w), de 
gem. heijde 

Vromans, Tomas schepen   
Lemmens, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
146 t/m 147, fiche 6, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte / pandstelling in marge: aflossing 1766 17-8-1751 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Volder, Peter e.v. * debiteur / gelover Lagemierde  
Claes, Barbara wed.v. Bartel Verhagen 
* 

debitrice / geloofster huijsinge, schuur, schop, 
aengelagh, ca. 3 lopst. met 11 
stukken land etc., Lagemierde 
het Twelseijnde 

 

Verhagen, Antonij borg / debit./ gelover   
Willems,Philip Jacob borg / debit. / gelover   
van de Water, Johannes # koster / schoolmr. / 

geldschieter 
Hulsel  

van Hoeven, Johanna e.v. #    
Hermans, Peeter schepen   
Paridaens, Adriaen schepen   
van de Graaf, A. subst. secretaris   
van Hasendonck, Cornelis lasthebbende / aflosser 

1766 
  

Masson, Jan schepen 1766 Hoogemierde  
Masson, F. secretaris 1766   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147 t/m 148v, fiche 6, 
rij 1 

Transport van kapitaal uit Obligatie als aflossing  26-8-1751 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Catharina * transportante Hoogemierde  
Lemmens, Jan e.v. * (schepen)   
de Kercke van Lagemierde verkrijgster   
de Gemeente van Hoogemierde eerst debit./ rentgelder   
Verspaendonck, Peeter + oom / erflater   
Aerts, Arnoldus kerkmr. 1743, 1744   
van Helmondt, Philip kerkmr. 1745, 1746   
de Vocht, Peeter kerkmr. 1747, 1748   
van den Borne, Jacobus president   
Vroomans, Thomas schepen   
Patronus, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
148v en 149, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport  26-8-1751 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Marjan * verkoopster Heese (Heeze)  
Deelen, Martinus e.v. *    
van den Bergh, Jan # koper   
Dijckmans, Maria e.v. # koopster weijvelt, ½ lopst., aen het 

Broeck naest Reusel,  
Hoogemierde 

de gem. heijde (o), de kopers 
(w) 

van den Borne, Jacobus president   
Lemmens, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Transport van (deel) Obligaties  26-8-1751 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Dielis (ongehuwd) # transportant Heese (Heeze)  
Verbruggen, Marjan e.v. * nicht v. # / verkrijgster   
Deelen, Martinus *    
Het Corpus van Hoogemierde debit. / rentgelder   
van Osch, Eva geldschietster 1692   
het Corpus van Heeze debit. / rentgelder   
Bierens, Anna zuster v.# / 

geldschietster 1748 
  

van den Borne, Jacobus president   
Lemmens, Jan schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150 t/m 151v, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport  26-8-1751 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president Hoogemierde  
Lemmens, Jan schepen   
Bierens, Dielis (ongehuwd) verkoper Heese (Heeze)  
Verbruggen, Marjan e.v. * nicht / koopster Heeze  
Deelen, Martinus *  1. ½ huijs, hof en aengelagh, 

het geheel ca. 2 ½ lopst., 
Hoogemierde 

de gem. straat 

  2. ½ de Corte vooren, het 
geheel ca. 12 lopst. 

Marten Jan Martens 

  3. ½ den Breeden acker, het 
geheel ca. 4 lopst. 

de erfgen. Peeter Jan 
Hermans 

  4. ½ den Maasacker, ca. 5 
lopst. 

Jacobus van den Borne 

  5. ½ den Rusacker (eerst 2 
delen), ca. 2 lopst. 

Wouter Jan Lemmens 

  6. ½ den Calverbocht, ca. 5 
spijnts. 

Jan Martens 

  7. ½ het Gijsken, ca. 1 ½ 
lopst. 

Thomas Vroomans 

  8. ½ het Nieuwvelt,ca. ½ lop. de wed. Jacobus Luijten 
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  9. ½ het Heijvelt, 1 lopst. Wouter Jan Lemmens 
  10. ½ het Heijvelt, ca. 1 lopst. de erfgen. Goijaert 

Verbruggen 
  11. ½ den Beemt in de 

Hoolstraet, ca. 1½ lopst. 
Jan Martens 

  12. ½ de Langvoort, ca. 1 ½ 
lopst. 

Lauvrijs Schoormans 

sLants Domijnen rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Patronus, F. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  17-9-1751 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Bartel verkoper Lagemierde  
Willems, Philip Jacob koper huijs, aangelag, 1 lopst., het 

Mispeleijnde, Lagemierde 
de erfgen. Cornelis van 
Doorn (o), de gem. straat (w, 
n), Laurens van Roij (z) 

  het Elsken, ca. 2 lopst. de stroom (o), Wouter Coolen 
(w), Gerrit Luijten (z), 
Hendrick Swaanen (n) 

de Domeijnen rentheffer   
Meijer, Peter (Meijs ?) crediteur    
Hermans, Peter schepen   
Paridaens, Adriaen schepen   
Patronus, F. secretaris   

 
fol. 153 / 153v blanco 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154, fiche 6, rij 2 Verkoop / transport gemeentegronden abusiefelijk hierin opgenomen na 1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verster, Abraham leenman   
Deutz, Mr. Jacob Marten leenman   
Leen en Tolkamer v. stad en meijerij  sHertogenbosch  
Bastide, Mr. Abraham i.n.v. leenman   
van Rheemen tot Rheemenshuize, Mr. 
Wil. Gerard Jan 

raad en rentmr. 
generaal der 
Domeinen v. Brabant 

  

 
Einde april 2011 

 
 
 
 


