Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 88
door E.A.M.Verspaandonk

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 1, rij 1, foto 2
t/m rij 2, foto 1

Erfdeling (afschrift voor 2e kavel)

losse akte

26-10-1807 !

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Markx, Bastiaan Antonij
Markx, Maria *
Willems, Adriaan e.v. *

condivident
condividente 2e kavel

Hoogemierde
Hoogemierde
kamer, kelder, het kleijn en
opkamerke, ½ den grooten
hof, ½ aangelag, alles westw.
met den kamerhof,
Hoogemierde, het geheel 1
lopst. 37 roeden
½ den Heijkant, het geheel 53
roeden

Bastiaan Markx (o), Cornelis
Janssen (w), de kind. Lambert
van den Borne (z), de straat
(n)

Bastiaan Markx (o), Josephus
Larmit (w), Adriaan Willems
(z), Jacobus Dijkmans (n)
½ den Hoek, het geheel 1
de kind. Lambert van den
lopst. 39 roeden
Borne (o), Bastiaan Markx
(w), Jacobus Dijkmans (z, n)
den dries aan den Heijkant, 1 Hendrik vanden Borne (o),
lopst. 39 roeden
Jan Hendrik Luijten (w),
Josephus Larmit (z), Cornelis
Dijkmans (n)
½ den Heijkant, het geheel 50 Jacobus Dijkmans (o, n),
roeden
Bastiaan Markx (w, z),
¼ de Smeel, 39 roeden
Jan Hendrik Luijten (o), de
straat (w), Adriaan Wettens
(Wittens)(z), Hendrik Wittens
(n)
½ den Langen akker, het
Josephus Larmit (o), de hijde
geheel 1 lopst. 18 roeden
(w), Bastiaan Markx (z),
Adriaan Wittens (n)
den Phlips Nieuw meijs of
Adriaan Jooris Lemmens (o),
heijbogt, 1 lopst. 16 roeden
Bastiaan Markx (w), Peter
Adams (z), de hijde (n)
½ het Leen heijveld
de wed. Hermanus Dijkmans
(o), Bastiaan Markx (w, z),
Jan vanden Heuvel (n)
put en oven
het kantoor der geestelijke goederen
den Armen van Hoogemierde
Markx, Wouter
Markx, Adriaan + #
Bastiaanssen, Wilhelmina + e.v. #
Markx, Antonij
Verhagen, Bartel
Martens, Willem
Lemmens, Jan Baptist
Hoosemans, J.F.

folio no.

soort akte

fiche 1, rij 2, foto 2
t/m 11

Index

rentheffer
rentheffer
condivident
vader / erflater
moeder / erflaatster
schout
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum
1751-1758

folio no.

soort akte

1 en 1v, fiche 1, rij 2

Gelofte / vestiging van rente

namen van personen of
instellingen

Reusel
Hoogemierde

opmerkingen
beroep / relatie

datum
8-7-1751

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
1
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Seegers, Jan *
Cooijmans, Jenna e.v. *
Castolijns, Dirck (Casteleijns)
Weijers, Simon
van de Waeter, Joannes #
van Hoeven, Johanna e.v. #
Sweens, Cornelis
Verhagen, Jan
van de Graaf, A.

gelover / rentgelder
Hulsel
geloofster /
1/3 wooninge, div. erven,
rentgeldster
Hulsel, het Hecheijnt
borg
borg
koster / schoolmeester
/ crediteur
creditrice
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

2 t/m 3, fiche 1, rij 3

Transport van Obligaties

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

vande Poel, Peeter
Rijkers, Arnoldus e.v. *
Mollen, Catarina *
van Nunen, Catolijn
van Herck, Adriaen
de Cordt, Anna (de Cort)
vanden Heuvel, Pieter i.n.v.
vanden Heuvel, (kind. #) Pieter
Coolen, Catolijn
vande Poel, Jan Joost
Mollen, Jan ^
Mollen, Catrina ^
vande Poel, Catolijn
van Nunen, Adriaen
van Nunen, Jenna
de Cordt, (2 onm.kind. **) Jan
de Greef, Elisabet
vande Poel, Peeter ##
vanden Heuvel, Engel e.v. ##
Otten, Andries
het Corpus van Hulsel
vanden Berge, Jan Wouter
van Vucht, Cornelis
Dircx, Ansem Peeter (Dirckx)
Luijten, Adriaen
vande Graaf, A.

transportant
idem

datum
2-11-1751

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

idem
momboir
transportante
transportant
moeder van #
mede transportant
idem
idem
moeder van ^
mede transportant
idem
mede transportanten
moeder van **
erflater
erflaatster
verkrijger
rentgelder
geldschieter 1677
later rentheffer 1725
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

3 t/m 5, fiche 1, rij 3

Transport na verkoop

Netersel
Diessen

Hulsel
Lagemierde

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Matijsen, Matijs (Matijssen)
Coolen, Joost
Matijsen, (onm.kind. *) Peeter
Coolen, Maria
Soomers, Peeter
Soomers, (onm.kind. #) Cornelis
Matijsen, Margriet
Matijssen, Hendrik
Rouvens, Nicolaes ^ i.n.v. (Roevens)
Matijsen, Jenna
Matijsen, Corstiaen (+)

transportant / momboir
toesiender / transp.

datum
4-11-1751

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

moeder van *
momboir / transportant
moeder van #
transportant
transportant
moeder van ^
erflater
2
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vande Sande, Marten

verkrijger

den Armen van Lagemierde
de Abdije van Everbode
het Comptoir van de Hr. van Oirschot
het Comptoir van de Back
het Comptoir van sLants Domijnen
Luijten, Adriaen
van Beirs, Willem (van Beers)
Patronus, F.

rentheffer
renthefster
rentheffer
rentmr. / rentheffer
rentheffer
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

5 t/m 6, fiche 1, rij 3

Verkoop / transport

huijsinge, hof en aengelag,
ca. 2 lopst. 26 roeden,
Lagemierde, den
Braeckhoeck
den Hoogenbocht, ca. 2 lopst.
37 roeden
den Bosacker, ca. 1 lops. 15 r.
den Garstacker, ca. 1 lopst.
37 roeden
den Boonacker, ca. 2 lop. 5 r.
het Garstbuchtje, ca. 34 r.
den Saerdonck, ca. 2 lopst. 36
roeden
den Beirschodt, ca. 2 lop. 2 r.
het heijvelt, ca. 1 lopst. 40 r.
het Hoecx heijvelt, ca. 1 lops.
Govers Marcelis steedeken,
ca. 6 lopst. 3 roeden
het Heijvelt achter de
Beecken
heijvelt in de Beecken, ca. 2
lopst. 25 roeden
de Beecken teijnen den
Groenen weg, ca. 2 lopst.
de Looijkens, Hulsel

opmerkingen

datum

door vernadering

15-11-1751

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

vande Sande, Marten
Roevens, Corstiaen

verkoper
koper

Hoogemierde
huijsinge, hof en aengelag,
etc., (als voor), Lagemierde ,
den Braeckhoeck

Matijsen, Corstiaen
als voor
Luijten, Adriaen
van Beers, Willem
van de Graaf, A.

daarvoor eigenaar
rentheffers
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

6v t/m 7v, fiche 1, rij 3 Verkoop / transport

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Willems, Jacobus
Willems, Cornelis
Willems, Catharina *
Martens, Mattijs e.v. *
Willems, Maria #
Verbaendert, Hendrick e.v. #

verkoper
verkoper
verkoopster

datum
15-12-1751

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

verkoopster
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Willems, Adriaen ^
Miermans, Elisabet e.v. ^ (Miertmans)
Willems, Joost Jacob **
Martens, Maria e.v. **

erflater
erflaatster
koper
koopster

het Comptoir van Frans van Hurn
het Comptoir van de Heer van Oirschot
vanden Borne, Jacobus
Lemmens, Jan
vande Graaf, A.
Patronus, F.

rentmr. / rentheffer
idem
president
schepen
getuige
secretaris

folio no.

soort akte

kamer etc.
huijsinge van Jan Verhees,
etc., Hoogemierde, de
Kerckstraat

opmerkingen

datum

7v t/m 10, fiche 1, rij 4 Verkoop / transport

met kwitantie d.d. 29-9-1773

4-1-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Heijst, Mattijs *
van Heijst, (onm.kind. 1e en 2e huw.)
Mattijs
Jansen, Jenna + 1e e.v. *
Leemans, Jenna 2e e.v. * (+ ?)
van Heijst, Jenna Maria #
Verhoeven, Jan e.v. #
van Heijst, Anna Mattijs
van Heijst, Elisabet Mattijs
vande Sande, Marten ^
Staets, Jenna Maria e.v. ^

verkoper

Hulsel

verkoopster
dochter / verkoopster
idem
koper
koopster

huijs, schuer, schop, hof en
aengelag, ca. 4 lopst., Hulsel,
het Voorteijnt
den Jaen acker, 2 lopst.
het Voorst Loijken, 1 ½ lopst.
het Bieseven, 3 lopst.
het Achterste Looijke, 1
lopst. 45 roeden
het Hooge Biesven, 1 ½ lopst.
den Langen acker, 3 lopst.
den Mortelacker, 2 lopst.
Jan Vrijsen steecken, 1 lopst.
½ het Vonderbroeck, 52 r.
den dries over de brugge, 1
lopst. 21 roeden
½ den Bogtdries, 1 lopst.
de Groote Vooschans, 3 lopst.
hijvelt inde Hollande, 1½ lop.
de Staertbeemt, 1 lopst. 20 r.
de Vooreijndse beemt, 1
lopst. 14 roeden
den Erdbrant, 2 lopst.
den Weijerhof, 1 lopst.
den Grooten beemt, 4 ½ lops.
den Boogaert, 2 lopst.
Eusel landt / heijde, 4 ½ lops.
½ een Nieuveldt, 22 roeden
het Boogaerts hijvelt, 1 lopst.
½ de aensteede van Steeven
Lauvrijs, 42 ½ roeden
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½ de Mortelacker, 1 lopst. 45
roeden
het Bieseven, 2 lopst. 42 r.
het Beecke hijvelt en landt, 1
½ lopst.
het Comptoir van sLants Domijnen
het Comptoir van van Oorschot
de Abt van St. Truijen
van de Waeter, Johannes
Dirckx, Ansem Peeter
vander Heijde, Cornelis
Caas, P.J.D. J.
van de Graaf, A.
van Herck, Adriaen
van der Ceelen, Peeter
Verhagen, Antonie

rentheffer
rentmr./ rentheffer
rentheffer
schoolmr. / koster /
rentheffer
schepen
schepen
getuige
subst. secretaris
getuige
schepen 1773
schepen 1773

folio no.

soort akte

10v t/m 11v, fiche 1,
rij 4

Verkoop / transport

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Dooren, Hendrina
Paridaens, Adriaen
van Dooren, Jan

verkoopster
momboir
broer / koper

het Comptoir van de Back
het Comptoir van sLants domijnen
de Kercke van Lagemierde
Jansen, (erfgen.) Peeter
Luijten, Adriaen
van Beers, Willem
van de Graaf, A.

rentmr./ rentheffer
rentheffer
renthefster
rentheffers
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

Hulsel

soort akte

14-1-1752

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
¼ erfsteede, huijs, schuer, hof
en aengelag etc., Lagemierde,
het Mispeleijnde

opmerkingen

12 en 12v, fiche 1,rij 4 Transport van rentebrief

beroep / relatie

Jansen, Jacobus
Jansen, (onm.kind. *) Hermanus +
Lemmens, Adriaentje
het Corpus van Hoogemierde
Jansen, Josep #
Jansen, Jacobus +

momboir / transportant Lagemierde
verkrijgers
moeder van *
rentgelder
oom / eerst rentheffer
daarvoor rentheffer /
broer van #
president
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

12v t/m 13v, fiche 1,
rij 4

Verkoop / transport

namen van personen of
instellingen

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen
beroep / relatie

datum
15-1-1752

namen van personen of
instellingen

vanden Borne, Jacobus
Lemmens, Jan
vanden Bergh, Jan
Patronus, F.

datum

datum
18-1-1752

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
5
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Willems, Philip Jacob
Poulij, Jan *
……., Anna e.v. *

verkoper
koper
koopster

Riebergs, Bartel
het Comptoir van sLants Domijnen
Luijten, Adriaen
van Beers, Willem

daarvoor eigenaar
rentheffer
schepen
schepen

folio no.

soort akte

13v t/m 14v, fiche 1,
rij 5

Gelofte

Lagemierde
huijs, hof en aengelag, ca. 2
lopst., Lagemierde, het
Mispeleijnde

opmerkingen

de erfgen. Cornelis van
Dooren (o), de gem. straat
(w)

datum
18-1-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Poulij, Jan *
Wouters, Anna e.v. *
Willems, Philip Jacob
van de Graaf, A.

debiteur / gelover
debitrice / geloofster
crediteur
getuige

folio no.

soort akte

14v t/m 15v, fiche 1,
rij 5

Verkoop / transport

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

datum
24-2-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Schoormans, Maria *
Jansen, Jan e.v. *
Vincken, Adriaen #
…….., Willemina e.v. #

verkoopster
verkoper
koper
koopster

Hoogemierde

vanden Borne, Jacobus
Lemmens, Jan
vanden Berg, Jan
van de Graaf, A.
Patronus, F.

president
schepen
schepen
getuige
secretaris

folio no.

soort akte

Lagemierde
de Rijtiens (Rijtjes), ca. 2
de kind. Goijaert Verbruggen
lopst., Hoogemierde, de Stadt (o), de kind. Jan vanden
Bergh (w), de gem. heijde (z),
de erfgen. Claas Schoormans
(n)

opmerkingen

16 t/m 17, fiche 1, rij 5 Verkoop / transport

1-3-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Mierdt, Jacobus

schepen / gemachtigde Ginneken
/ verkoper
constituant
constituante

van Miert, Stephen (Steven)
van Mierdt, Adriaentien * (Adriaentje)
Moonen, Willem e.v. *
van Miert, Mechelina #
Schrijvers, Ingenatius (Ignatius)
van Oeckel, Anneken wed.v. Adriaen
van Miert
Hessels, Maria wed.v. Joannes van
Miert
vanden Borne, Jacobus ^
Dijckmans, Peeternella e.v. ^

datum

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

constituante
assistent
constituante
constituante
koper / president
koopster

het Bochtien, ca. 1 lopst. 33 r. de gem. straat (o), de kopers
, Hoogemierde
(w)
6
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den Wouwer inde Smisstraat, de erfgen. Willem vanden
ca. 1 lopst. 40 roeden
Berg (z), Wouter Jan
Lemmens (n)
den Breeden acker van
Jan B. Schoormans (z), Peeter
Hendrick Miermans, ca. 1
Miermans (n)
lopst. 27 roeden
den Berkel, ca. 1 lopst. 6 r.
Tomas Vroomans (z), Peeter
Miermans (n)
Wittens, Catrina Jan + **
van Mierdt, Nicolaes
Lemmens, Jan
vanden Bergh, Jan
Patronus, F.

folio no.

moeder / erflaatster
vader
schepen
schepen
secretaris

soort akte

opmerkingen

17 t/m 18, fiche 1, rij 5 Lening / gelofte en pandstelling

datum
17-6-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Dircx, Ansem Peeter *

schepen / lener

huijs, hof, schuer, schop en
aengelag etc., Hulsel aende
Plaetse

schoolmr. / koster /
geldschieter

Hulsel

schepen
schepen
subst. secretaris

Lagemierde
Hulsel

Wijnants, Adriaentien Peeter e.v. *
vande Water, Joannes #
van Hoeven, Johanna e.v. #
Luijten, Adriaen
vander Heijden, Cornelis
van de Graaf, A.

folio no.

soort akte

18v t/m 19v, fiche 1,
rij 5

Verkoop / transport

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Pasmans, Antonij *
…….., Catarina e.v. *
vande Ven, Jacobus #
Verhagen, Margriet e.v. #

verkoper
verkoopster
koper
koopster

31-8-1751 ?

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

huijsinge, hof en aengelag,
schuer, ca. 4 ½ lopst. 2
roeden, Lagemierde, het
Vloeijent
Lant in Gijsbert Willems
aenstede, 1 lopst. 15 roeden
2 weijveldekens, ca. 2 lopst.

een weijveldeke, ca. 1 lopst.
den Gagelbocht, ca. 1 lopst.
57 roeden
Coppens, Wouter
Otten, Aelbert
Luijten, Adriaen
van Beers, Willem
Patronus, F.

datum

Jan van Hoogstraeten (o), de
gemeijnte (w)

den Armen van L. Mierde (o)
, Matijs Dijckmans (w)
de Heer van Wamel / Matijs
Dijckmans (o), de wed.
Adriaen Verhagen (w)
Matijs Dijckmans (o, w)
de kind. Jan van
Hoogstraeten, de kopers

daarvoor eigenaar
daarvoor mede eigen.
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

19v t/m 20v, fiche 2,
rij 1

Lening / gelofte en pandstelling

opmerkingen

datum
4-10-1752
7
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Adriaenssen, Cornelis

lener / gelover

Vroomans, Thomas *

oud schepen /
geldschieter

Hoogemierde, 3 percelen
gent. den Ouden dijck
Hoogemierde

Leijtens, Elisabet e.v. *
vanden Borne, Jacobus
vanden Bergh, Jan
Patronus, F.

folio no.

president
schepen
secretaris

soort akte

opmerkingen

20v t/m 22, fiche 2, rij Verkoop / transport
1

datum
13-11-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Staets, Jennemaria *
vander Sanden, Marten e.v. *
Staets, Peeter #
Cools, Jenna e.v. #

verkoopster

Hulsel

koper
koopster

Sweirts, juffr. Elisabet (Sweerts)

bagijntje / daarvoor
eigenares
rentheffer
renthefster
president
schepen
schepen
getuige / subst. secret.
secretaris

Hoogemierde
¼ huijsinge, stal, schuer, hof
en aengelag, Hoogemierde op
den Bergh, Keuldersroode,
het geheel ca. 3 lopst. 28 r.
¼ den Beeckacker, het geh.
ca. 15 lopst. 50 roeden
¼ den beempt over de Aa, het
geheel ca. 4 lopst. 30 roeden
¼ de Coeijeersel, het geheel
ca. 3 lopst. 40 roeden
¼ het Eusel inde
Kruijsvelden, het geheel ca. 2
lopst. 10 roeden
¼ heijvelt aenden Molendijck
, het geheel ca. 2 lopst.
¼ het Dooijbroeck, het geh.
ca. 1 lopst.
¼ perc. nieuw ackerlant, het
geheel ca. 2 lopst.
Turnhout

het Comptoir van sLants Domijnen
de Abdije van Everbode
van Hoof, Peeter
Luijten, Jacobus
van Leent, Jan Baptist
van de Graaf, A.
Patronus, F.

folio no.

soort akte

opmerkingen

22v t/m 25, fiche 2, rij Verkoop / transport
1

datum
14-11-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Maria wed.v. Jan Fransis
Jansens #
Luijten, Adriaen
Pasmans, Anthonij *
………., Catharina e.v. *

verkoopster

Lagemierde

assistent / momboir
koper
koopster

alle roerende en onr. goed…
8
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huijs, hoff en aengelag,
Lagemierde aent
Mispeleijnde, samen 1 lopst.
32 roeden
Land in de Knol, 2 lopst. 18 r.
den Aartakker, ca. 2 lopst. 33
roeden
het Voorste heijvelt, ca. 2
lopst. 10 roeden
het Bovenste landt in het
heijvelt, ca. 1 lopst.
Landt in Heijl dwenstede ?,
48 roeden
den Heijlaren beemdt, 1 lopst.
20 roeden
het Heijvelt aan het Broeck, 1
lopst. 15 roeden
Landt en groes inde Knol, 2
lopst. 52 ½ roeden
het Aartsakkerken, 1 lopst. 55
roeden
het Aartsakkerken van
Hendrick Huijbregts
den Grooten dries, 50 roeden
het Beemdeken in de
Heijlaren, 2 lopst. 10 roeden
Maijken Phlipsen heijvelt, ca.
1 lopst.
Jacobs, Marcelis
van den Berghe, Hendrick (en h.vr.)
Lemmens, Goijaert
het Comptoir van sLants domeijnen
het Comptoir van Deback
de Abdije van Everbode
van Beers, Willem
Otten, Albert Jan
Patronus, F.

eerder eigenaar
eerder mede eigenaar
vader v. # / daarvoor
eigenaar
rentheffer
rentmr. / rentheffer
renthefster
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

25v t/m 26v, fiche 2,
rij 2

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
20-11-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Adriaen Jan
Lucas, Joost Corstiaen *
Jansen, Hendrina e.v. *

verkoper
koper
koopster

Hoogemierde

Jansen, Willem

daarvoor eigenaar

(deel) den Mortel, ca. 1
lopst., Hulsel
het heijvelt, ca. 1 lopst.
½ den Boortendries, ca. 1 lop.
1/7 aenstede van Jacob
Daniels
1/7 den Artingh, ca. 2 lopst.
den Blakenbeempt, ca. 1
lopst. 15 roeden
den Vrijsen acker, ca. 1 lopst.
20 roeden

den Armen van Hulsel
het Comptoir van de Back

rentheffer
rentmr. / rentheffer
9
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het Comptoir van Frans van Hurn
het Comptoir van sLants Domijnen
de Abdije van St. Truijen
Dircx, Ansem Peeter
van Herk, Adriaen (van Herck)
van de Graaf, A.

rentmr. / rentheffer
rentheffer
renthefster
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

26v t/m 28v, fiche 2,
rij 2

Verkoop / transport en gelofte

opmerkingen

datum
21-11-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Martens, Josep
Martens, Jenna *
Luijten, Jacobus e.v. *
Vroomans, Peeter #
……., Catolijn e.v. #

verkoper
verkoopster
schepen / mede verk.
koper / gelover
koopster

Arendonck

van Hurn, Frans
het Capittel van Oirschot *
den Armen van Hoogemierde
van Hoof, Peeter
van Leent, Jan Baptist
Manneken
Patronus, F.

rentmr.v. * / rentheffer

folio no.

2/4 erfsteede, huijs, schuer,
schop, stal, hof en aengelag,
etc., Hoogemierde, de
Hoogstraete

rentheffer
president
schepen
getuige
secretaris

soort akte

opmerkingen

29 t/m 30, fiche 2, rij 2 Verkoop / transport

datum
29-12-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis
Jansen
van Hoof, Peeter
Verhagen, Magiel

verkoopster

Lagemierde

het Comptoir van de Back
de Abdije van Everbode
den Armen van Reusel
Vincken, Jacobus *
Lievens, Jenna e.v. *
van Beers, Willem
Otten, Aelbert Jan
Patronus, F.

rentmr. / rentheffer
renthefster
rentheffer
daarvoor eigenaar

president / assistent
koper

huijsinge, camer, stal, schop,
hof en aengelag, ca. 2 lopst. 5
roeden, Lagemierde,
twaelfseijnde (=
Wellenseijnde !)
Lant en groese inde aenstede,
ca. 42 ½ roeden
het Loembochtie
(Leembochtje ?), ca. 51 r.
den Hoogenwech, ca. 1 lopst.
40 roeden
het Laer, ca. 55 roeden
het Rooijbeemdeken, ca. 1
lopst. 43 roeden
het Weijvelt, ca. 1 lopst. 18 r.

schepen
schepen
secretaris
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van de Graaf, Abraham
de Palland, Baron

gemachtigde ontv.
ontvanger 40e penn.

folio no.

soort akte

30v t/m 31v, fiche 2,
rij 2

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
29-12-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

vander Aa, Jenna *
Willems, Jan e.v. *
vander Aa, Willem #
…….., Antonetta e.v. #

verkoopster

Lagemierde

het Comptoir van sLants Domijnen
den Armen van Reusel
van Beers, Willem
Otten, Aelbert
van de Graaf, Abraham
de Pallant, Baron
Patronus, F.

rentheffer
rentheffer
schepen
schepen
gemachtigde ontv.
ontvanger 40e penn.
secretaris

folio no.

koper
koopster

soort akte

¼ huijsinge, saeij- en
weijlanden etc., Lagemierde,
het Twelfseijnde
(Wellenseijnd)

opmerkingen

datum

32 en 32v, fiche 2,rij 3 Transport van rentebrief

ter aflossing van andere rente

13-3-1753

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van der Sande, Jan
Anthonisse, Maria wed.v. Adrianus van
Heijst
den Armen van Hoogemierde
het Corpus van Hoogemierde
Huijbregts, Sijken Jan
van Heijst, Peternella
van Heijst, Anthonij
van Hoof, Peeter
van Leendt, Jan Baptist
Luijten, Jacobus
Patronus, F.

gemachtigde / transp.
constituante
verkrijger
rentgelder
geldschietster 1679
rentgeldster
eerder rentheffer
president
schepen
schepen
secretaris

Turnhout (machtiging)

stuk land en kamer

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

33, fiche 2, rij 3

Machtiging (copie)

t.b.v. bovenstaand transport

26-11-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Anthonisse, Maria wed.v. Adrianus van
Heijst
van Alphen, F.
van der Sanden, Jan
den Armen van Hoogemierde
het Corpus van Hoogemierde

constituante

folio no.

notaris
gemachtigde

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Turnhout

rentgelder

opmerkingen

datum

33 t/m 34, fiche 2, rij 3 Gelofte / lening / pandstelling

soort akte

in marge: aflossing 1771

2-4-1753

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Beers, Willem

schepen

Lagemierde
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Otten, Aelbert Jan
Dijckmans, Matijs

schepen
debiteur / gelover

Dijckmans, Emen
Dijckmans, Peeter
Dijckmans, Antonet
Dijckmans, Maria *
vanden Bergh, Jan e.v. *
Verbruggen, Jenna
Fabrij, Hendrick Peeter #

zoon / idem
idem
dochter / geloofster
idem

……., Catrina e.v. #
vande Graaf, Abraham

huijsinge, stal, schuer, schop,
erven, etc., Lagemierde, het
Vloijent (Vloeijeijnt)

moeder
geldschieter / crediteur Bladel
/ schepen
gemachtigde ontv. /
subst. secretaris

Reepmakers, Katrina wed.v. # 1771
Vromans, Thomas
van Hasendonck, Cornelis
van Heusden, J.

schepen 1771
schepen 1771
secretaris 1771

folio no.

soort akte

34v t/m 35v, fiche 2,
rij 3

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
4-4-1753

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Martens, Marten Jan
Vroomans, Peeter *
………., Catolijn e.v. *

verkoper
koper
koopster

Hoogemierde

van Hurn, Frans
het Capittel van Oirschot ^
den Armen van Hoogemierde
van Hoof, Peeter
van Leendt, Jan Baptist
Patronus, F.

rentmr. v.^ / rentheffer

¼ huijs, schuer, schop, stal,
hof en aengelag, erven, etc.,
Hoogemierde, de Hoogstraete

rentheffer
president
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

35v t/m 36v, fiche 2,
rij 3

Transport van rentebrief

opmerkingen

16-6-1753

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Leent, Jan Baptist
Luijten, Jacobus
van Hoof, Peeter *
Coolen, Helena e.v. *
de Kercke van Hoogemierde
het Corpus van Hoogemierde
Horsten, Jan
Wouters, Wouter Jan
van Arendonck, Jan Jansen
van Rooij, Poulus
Hermans, Wouter Peeter
van de Graaf, A.
Patronus, F.

schepen
Hoogemierde
schepen
president / transportant
transportante
verkrijgster
rentgelder
kerkmr. 1739 / 1740
kerkmr. 1743 / 1744
kerkmr. 1745 / 1746
kerkmr. ? 1747 / 1748
kerkmr. ? 1749 / 1750
getuige / subst. secret.
secretaris

folio no.

soort akte

datum

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

datum
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37 t/m 38, fiche 2, rij 4 Verkoop / transport

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

vanden Borne, Jacobus
vanden Borne, Jan
vanden Borne, Peeter
vanden Borne, Catrina *
de Cordt, Aelbert e.v. * (de Cort / Kort)
vanden Borne, Elisabet
vanden Borne, (kind. #) Lambert
vanden Bergh, Anna
vanden Borne, Lambrecht ^
Wittens, Hendrina e.v. ^
vanden Bocht, Peeter **
Adriaenssen, Adriaentje Cornelis e.v. **

verkoper
idem
idem
verkoopster
verkoopster
verkopers
moeder van #
vader / erflater
moeder / erflaatster
koper
koopster

29-6-1753

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

huijs, hof en aengelag, ca. 1
lopst. 40 roeden,
Hoogemierde
Landt en groes inde Braeck,
ca. 2 lopst. 27 roeden
de Nieuwe erve achter de
Lange ackers, ca. 3 lopst. 5 r.
het Bochtje, 1 lopst. 20 r.
den Vijgkorf, ca. 2 lopst. 3 r.
heijvelt inde Suetrijdt of
Grut, ca. 50 roeden
heijvelt aenden Bosacker, ca.
30 roeden
heijvelt bij de Vijsters, ca. 2
lopst. 20 roeden
Ousel aende Sammelingen,
ca. 35 roeden
het heijvelt, ca. 2 lopst.

het Comptoir van sLants Domijnen
van Hoof, Peeter
van Leendt, Jan Baptist
Luijten, Jacobus
Patronus, F.

de Arendonckse straet (o), de
Hoogstraet (n)
Jacobus vanden Borne (o, w)
de gem. heijde (z, w)
Willem vande Sande (z),
Jacobus vanden Borne (n)
Aelbert de Cordt (o), Joost
Jacob Willems (w)
de erfgen. Thomas vande
Sande (z), Dielis Bierens of
Marianna Verbruggen (n)

de gem. heijde (w, n)
Wouter van Helmont (o), de
heijde (w)

rentheffer
president
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

38v t/m 40v, fiche 2,
rij 4

Verkoop / transport (4x)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

vanden Borne, Jacobus
vanden Borne, Jan
vanden Borne, Peeter
vanden Borne, Catrina *
de Cordt, Aelbert e.v. * (de Cort / Kort)
vanden Borne, Elisabet
vanden Borne, (kind. #) Lambert
vanden Bergh, Anna
vanden Borne, Lambrecht ^
Wittens, Hendrina e.v. ^
van Helmont, Walterus (en h.vrouw)

verkoper
idem
idem
verkoopster
verkoopster
verkopers
moeder van #
vader / erflater
moeder / erflaatster
kopers

datum
29-6-1753

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

½ huijsinge, hof en aengelag,
Hoogemierde, de Smisstraet,

Adriaen Lemmens (o), Tomas
Vroomans (w)
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ca. 2 lopst. 15 roeden
Lant in Hein Teune (Teeuwe)
Lant inde aensteede, ca. 2
lopst. 14 roeden
Lant inde Nieuwe erven, ca. 3
lopst.
het drieske in het Hein
Teuwe, 1 lopst. 15 roeden
het Bochtje nevens Hein
Teuwe, 1 lopst. 15 roeden
groes inde Nieuwe Erve, ca.
18 roeden
parc. in het heijvelt
het Comptoir van sLants Domijnen
Lemmens, Adriaen Joris

rentheffer
koper

½ huijsinge, hof en aengelag
inde Smisstraet,
Hoogemierde, ca. 40 roeden
den Kleijsacker, ca. 2 lopst.
parc. int Hein Teuwe, ca. 48
roeden
parc. int heijvelt, 2 lopst.
2 parc. inde Hoolstraet of de
Coelesteede (Coolensteede),
ca. 55 roeden
het Eusel, 1 lopst.

……., Margriet wed.v. Nicolaes
Plompen
Plompen, Jacobus
Plompen, Maria

folio no.

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

huijsinge v. Wouter van
Helmont (w), de gem. straet
(n)
Willem vande Sande (z),
Wouter van Helmont (n)
Tomas Vroomans (z, n)
Wouter van Helmont (o), de
gem. heijde (w)
Tomas Vroomans (z), Wouter
Lemmens (n)
de erfgen. Peeter Hermans
(o), de gem. heijde (n)

koopster
zoon
dochter

parc. inden Kleijsacker, ca. 1
lopst.
parc. in Heijn Teuwe, ca. 24
roeden
parc. inde aensteede Wouter
van Helmondt, ca. 5 r.
parc. in het heijvelt, 2 lopst.
parc. inde Colesteede, ca. 27
roeden

vanden Borne, Jacobus **
Dijckmans, Peeternella e.v. **

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

koper
koopster

soort akte

teullant en groes in Teuwe
steede, ca. 5 lopst. 30 roeden
parc. int Wasvelt, ca. 53 r.

opmerkingen

40v t/m 42, fiche 2, rij Verkoop / transport
4

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Hermens, Johanna (Hermans) (ongeh.)
Hermens, Catrina (ongeh.)
van de Graaff, Abraham
Lemmens, Walterus Peeter *
Hermans, Maria e.v. *

verkoopster
verkoopster
assistent
koper
koopster

het Comptoir van sLants Domijnen

rentheffer

Adriaen Lemmens (o),
Thomas Vroomans (w)
Wouter van Helmondt (o),
Adriaen Lemmens (w)
Adriaen Lemmens (o),
Wouter van Helmondt (w)
Wouter van Helmondt (o), de
gem. heijde (w)
Adriaen Lemmens ( o, w)

de kopers (o), de straet naer
Arendonck
Willem vande Sande (o),
Josep Jacobs (w)

datum
12-7-1753

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Hoogemierde
½ landerijen, groes en heijde
etc., Hoogemierde het
Keuldersroode
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den Armen van Hoogemierde
de Kercke van Hoogemierde
van Hoof, Peeter
Luijten, Jacobus
van de Graaf, A.
van den Heuvel, Cornelis
Patronus, F.

folio no.

rentheffer
renthefster
president
schepen
getuige
getuige
secretaris

soort akte

opmerkingen

42 t/m 43, fiche 2, rij 4 Verkoop / transport

datum
21-9-1753

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Walterus Peeter *
Hermans, Maria e.v. *
Willems, Jacobus Jacob #
Sol, Catrina e.v. #

verkoper

Hoogemierde

Hermans, Johanna
Hermans, Catrina
van Hoof, Peeter
van Leent, Jan Baptist
Luijten, Jacobus
van de Graaf, A.
Patronus, F.

daarvoor eigenares
idem
president
schepen
schepen
getuige
secretaris

koper
koopster

stuk landt, groese etc. in
Catrinen heijvelt, ca. 3 lopst.,
Hoogemierde , het
Ceuldersroode

Wouter Peeter Harmans
(Hermans) (o), Hendrick
Verbaendert (w), Poulus van
Rooij (z), de selven (n)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

43v t/m 45v, fiche 2,
rij 5

Verkoop / transport en gelofte

afgelost 1757

19-11-1753

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Vroomans, Peeter * (Vromans)
…….., Catolijn e.v. *
vanden Heuvel, Cornelis #
……., Jenna e.v. #

verkoper

Hoogemierde

koper / gelover
koopster / geloofster

Hoogemierde
¼ huijsinge, landerijnen, etc.,
de Hoogstraet, Hoogemierde

van Hurn, Frans
het Capittel van Oirschot ^
het Comptoir der Domijnen
den Armen van Hoogemierde
van Hoof, Peeter
van Leent, Jan Baptist
Schoormans, Louvrijs (Laurens)
Vromans, Thomas
Patronus, F.
vande Graaf, A.
Rombouts, W.
Duijtz, E.
van den Borne, Peter

rentmr. v. ^/ rentheffer
rentheffer
rentheffer
president
schepen
schepen
getuige
secretaris
subst. secretaris
getuige 1757
getuige 1757
getuige 1757

folio no.

soort akte

45v, fiche 2, rij 5

Verkoop / transport

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

vanden Heuvel, Cornelis *
…….., Jenna e.v. *

verkoper

datum
19-11-1753

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
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Vroomans, Peeter # (Vromans)
………., Catolijn e.v. #

koper
koopster

Vromans, Thomas

getuige

folio no.

soort akte

den Tijsdries, ca. 2 lopst.,
Hoogemierde, het
Ceuldersroode

opmerkingen

46 en 46v, fiche 2,rij 5 Transport van obligatie

Jan Lemmens (o), de kind.
Peeter Sweens (w), de gem.
straet (z), Jacobus Luijten (n)

datum
26-11-1753

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Jan *
Coolen, Catrina e.v. *
van Hoof, Peeter #
Coolen, Helena e.v. #
het Corpus van Hoogemierde
van Leendt, Jan Baptist
Schoormans, Louvreijs (Laurens)
Patronus, F.

transportant

Hoogemierde

president / verkijger
rentgelder
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

46v t/m 47v, fiche 2,
rij 5

Transport van obligatie

opmerkingen

datum
21-12-1753

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Jan *
Coolen, Catarina e.v.* (Koolen)
Schots, Maria Catarina
het Corpus van Hoogemierde
Kerckhofs, Maeijken
Deenen, Peeter Jan
vanden Brant, Michiel (i.n.v. vrouw)
van Hoof, Peeter
van Leendt, Jan Baptist
Schoormans, Louvrijs
Patronus, F.

transportant

Hoogemierde

folio no.

verkrijgster
rentgelder
geldschietster 1694
later rentheffer
daarvoor renth. 1728
president
schepen
schepen
secretaris

soort akte

Postel
Eersel

opmerkingen

48 t/m 49, fiche 2, rij 5 Transport van obligatie

13-1-1754

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Verhoeven, Joannes (wedn.v. #) i.n.v.
Verhoeven, (zoon *) Joannes
Jansens, Maria Catarina + #
Timmermans, Joannes
het Corpus van Hoogemierde
Jansens, Josep +

vader / voogd / transp. Oirschot

Jansens, Jacobus +
van Audenhooven, Johan Baptist (van
Oudenhoven)
van Hoof, Peeter
van Leendt, Jan Baptist
Schoormans, Louvrijs
Patronus, F.

folio no.

soort akte

moeder van *
verkrijger
rentgelder
oom v. # / daarvoor
rentheffer
daarvoor rentheffer

datum

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Middelbeers

president
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum
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49 t/m 53, fiche 3, rij 1 Verkoop / transport (7x)

16-5-1754

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Netersel, Anneken Jansen wed.v.
Adriaen Vervugt
Stevens, Joost Peter
Hendrix, Peter (Hendricx)
Vervugt, (5 onm.kind.) Adriaen
Verhagen, Jan *
van Herck, Jenneken e.v. *

verkoopster

Diessen

momboir / verkoper
toesiender / verkoper

Hulsel

koper
koopster

de Back, Cornelis
van Herck, Adriaen
Dircks, Ansem Peter
Duijtz, E.
Kools, Jan #
Hulselmans, Jacomijn e.v. #

rentmr. / rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris
koper
koopster

Hulsel
huijsplaats en hof daeraen, ca. Evert Helselmans, Jan
37 roeden, Hulsel aende
Verhagen, de kopers (n), de
plaats
gem. straet (o)
sHertogenbosch

Sweens, Peter Cornelis ^
Verdonck, Peternel Steven e.v. ^

koper
koopster

Sweens, Peter Marinus **
Dircks, Mari Jan Peter e.v. **

koper
koopster

den Heere van Oirschot
den Abt van St. Truijen
Leppens, Jan

rentheffer
rentheffer
koper

het Comptoir der Domijnen
van der Ceelen, Frans ##
Sweens, Henderina Marinus e.v. ##

rentheffer
koper
koopster

van Herck, (wed. / kind.) Jan +

rechthebbers overpad

folio no.

soort akte

groes en lant opden
Kauwenberg, ca. 2 lopst.,
Hulsel
resterend groes en lant van
den Couwenberg, ca. 5 lopst.

de gem. straat, de wed.
Anthonij Rijebergs

den Bogt met het houtbosken
daerin, 2 lopst. 20 roeden,
Hulsel

Adriaen Willems, Frans van
der Cheelen

een gem. weg (o), Hendrik
Snelders (n), Peter Voorts (w)

weij, dries en lant bij
de gem. straat (n, w)
Corstiaen Daniels, ca. 3½ lop.

den Weijer bij de steenovens, Adriaen Willems (z), de gem.
voor en over de Aa, met het
heijde (w)
houtbosken vooaen, ca. 1
lopst. 48 roeden

den Grooten weijer bij de
steenovens, ca. 2 ½ lopst.

opmerkingen

53v en 54, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport

Peter Dircks / de Aa (o), de
gem. heijde (w)

datum
12-3-1754

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Coppens, Anneken Wouter *
Woestenburg, Jan e.v. *
de Cort, Jan Jan

verkoopster
verkoper
koper

Alphen

het Comptoir der Domijnen
van Beers, Willem
van de Ven, Jacobus
Patronus, F.

rentheffer
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

54v en 55, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport van obligaties

namen van personen of

de Braeck, ca. 6 lopst.,
Lagemierde

beroep / relatie

de gem. heijde (o, w), Claes
Otten (z), Dirck Dijckmans
c.s. (n)

datum
21-5-1754

toponiem / gebouw / reengenoten /
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instellingen

diversen

Lemmens, Jan
Maes, Govert
van Gastel, (onm.kind ) Jan +
van Gastel, juffr. Anna Maria
Waalwijk, Adriaen
van Hooff, Peter (en huijsvrouw)
het Corpus van Hoogemierde
het Corpus van Reusel
van Spaendonck, Peter +
(Verspaendonck)
Schoormans, Laurens
van Leend, Jan Baptist
Duijtz, E.

folio no.

belendingen

gemachtigde /verkoper Hoogemierde
constituant / test.
Breda
voogd
constituante
notaris
president / kopers
rentgelder
rentgelder
erflater / daarvoor
rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

soort akte

opmerkingen

55v en 56, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport

datum
5-6-1754

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Embregt *
Vissers, Hendrina e.v. *
Otten, Peeter #
Luijten, Clasijn e.v. #

verkoper
verkoopster
koper
koopster

Lagemierde

van Beers, Willem
vande Ven, Jacobus
Duijtz, E.

schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

Lagemierde
de Hastelt (Hasselt), aen
beijde sijden vande pat, ca. 4
lopst., het Vloeijendt,
Lagemierde

opmerkingen

56 t/m 57, fiche 3,rij 2 Transport van obligatie

het Hasselt straatje (o), de
kopers (w), Aelbert Jan Otten
(z), Jan Woestenburg (n)

datum
5-6-1754

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Winteroij, Nicolaes *
Couwenberg, Maria Catrina e.v. *
Kools, Wilbort
Beersmans, Jochem +
Laurentius, Hr.
den Diaconije Armen H. en L M. en H.
het Corpus van Lagemierde
Bonaerts, Paulus Jochem
vande Ven, Jacobus
van Beers, Willem
Duijtz, E.

transportant

Diessen

mede transportant
erflater
predikant / verkrijger
verkrijger
rentgelder
geldschieter ? 1712
schepen
schepen
subst. secretaris

Diessen

folio no.

soort akte

Lagemierde

opmerkingen

57 t/m 58, fiche 3,rij 2 Transport van obligatie

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

vanden Berg, Jan Goijaerts
vanden Berg, Anneken Goijaerts
de tafel of H.Geest Armen,
Hoogemierde
het Corpus van Hoogemierde

transportant
transportante
verkrijger

datum
28-6-1754

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

rentgelder
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Luijten, Jan Baptist
van Hooff, Peter
Schoormans, Laurens
van Leent, Jan Baptist
Duijtz, E.

folio no.

armmr. 1752 / 1753
president
schepen
schepen
subst. secretaris

soort akte

58 t/m 59, fiche 3,rij 2 Obligatie / lening

opmerkingen

datum

afgelost 1768

12-10-1754

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Huijbregts, Gerit *
vanden Berg, Elisabet e.v. *
Willems, Jacobus #
Sol, Catrina e.v. #
vande Water, Johannes ^
van Hoeven, Johanna e.v. ^
Schoormans, Laurens
de Cort, Albertus
Duijtz, E.
Masson, Jan
Vromans, Thomas
vande Water, A.

lener / debiteur

Hoogemierde

borg

Hoogemierde

geldschieter / crediteur Hulsel
schepen
schepen
subst. secretaris
schepen 1768
schepen 1768
zoon / ontvanger 1768

folio no.

soort akte

59v t/m 60v, fiche 3,
rij 2

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
16-1-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verspaendonck, Willemijn
Verspaendonck, Joost
Verspaendonck, …….
Brouwers, (onm.kind. *) Johannes
Verspaendonck, Allegonda
vande Sande, Jan #
van Heijst, Peternel e.v. #

verkoopster
verkoper
zuster / mede verk.

Hoogemierde
Oostelbeers
Antwerpen

Schoormans, Laurens
de Kort, Albertus
Duijtz, E.

schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

moeder v. *
koper
koopster

soort akte

het Selverslagh, ruijm 3 lopst. Peter vanden Borne (o), de
, Hoogemierde
kind. Jan Verspaendonck (w),
het Clooster van Everbode
(z), de gem. straet (n)

opmerkingen

datum

61 en 61v, fiche 3,rij 3 Gelofte / vestiging van rente

afgelost 1810

16-1-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

de Laet, Cornelis *
van Steensel, Eijke Willem e.v. *

gelover / debiteur

Willems, Philip Jacob
de Visscher
van de Ven, Jacobus
vande Sande, Wouter
Duijtz, Ericus
van Helmond, Marten
Wittens, Theodorus

geldschieter / credit.
crediteur
schepen
schepen
subst. secretaris
crediteur 1758
crediteur 1810

Lagemierde
huijs, hof en aensteede, ca. 5
lopst., Lagemierde, het
Wellenseijnd
Lagemierde
Baarschot
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….., wed.v. Willem de Laat
Swaanen, C.
Lemmens, J.E.
Hoosemans, J.F.

folio no.

debitrice 1810
schepen 1810
schepen 1810
secretaris 1810

soort akte

opmerkingen

62 t/m 63, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport

datum
5-2-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Dijckmans, Embregt
Dijckmans, Peter
Dijckmans, Maria
vanden Berg, Jan
Dijckmans, Mattijs + *
Verbruggen, Jenneken + e.v. *
van Loon, Nicolaes #

verkoper
idem
verkoopster
borgemr. / assistent
vader / erflater
moeder / erflaatster
meester metselaar /
koper
koopster

Hoogemierde
Lagemierde

Dijckmans, Anthonet e.v. #

den Armen van Lagemierde
de Kerck van Lagemierde
den Armen van Hoogemierde
Fabrij, Hendrick
het Comptoir der Domijnen
de Back, C. / het Comptoir der
Geestelijke goederen
vande Ven, Jacobus
vande Sande, Wouter
Duijtz, E.

folio no.

rentheffer
renthefster
rentheffer
rentheffer
rentheffer
rentheffer

huijsinge, schuer, schop, etc.,
landerijen, Lagemierde, het
Vloeijend

Bladel

schepen
schepen
subst. secretaris

soort akte

opmerkingen

63v en 64, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

vander Cheelen, Frans * (vander
Ceelen)
Sweens, Hendrina Marinus e.v. *
Vorsters, Simon Hendrik #
van Herck, Elisabet e.v. #

verkoper

het Comptoir der Domijnen
van Netersel, Anneken Jansen wed.v.
Adriaen Vervugt
Dircks, Peter
vander Heijden, Cornelis
Duijtz, E.

rentheffer
daarvoor eigenares /
verkoopster
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

verkoopster
koper
koopster

soort akte

datum
18-2-1755

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Reusel
den Grooten Weijer bij de
Steenovens, ca. 2 ½ lopst.,
Hulsel

opmerkingen

64v en 65, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport

Peter Diercks / de Aa (o), de
gem. heijde (w)

datum
21-2-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lucas, Joost *
Jansen, Hendrien e.v. *
Panis, Maria wed.v. Cornelis van Herck

verkoper

Hulsel

koopster

Reusel
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den Steenovensen beemt over Adriaen Willems (o), de gem.
de Aa, in de Steenovense bus, heijde (w), Aart Hartogs (z),
1 lopst. 30 roeden, Hulsel
Jan Leppens (n)
Dirckx, Peter
vander Heijden, Cornelis
Duijtz, E.

folio no.

schepen
schepen
subst. secretaris

soort akte

opmerkingen

datum

65 t/m 66v, fiche 3, rij Verkoop / transport
3

kopers zien af van leengoed

25-2-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Maria wed.v. Jacobus Luijten
Luijten, Hendrick
Luijten, Dorothea *
Kools, Peeter e.v. *
Verspeeck, Evert #
van Schoonbeek, Anna Catharina e.v. #

verkoopster
zoon / verkoper
verkoopster

Hoogemierde

koper
koopster

Hoogemierde
den Vossenhof, 45 roeden,
Hoogemierde, de Smisstraet

Jacobus vanden Borne (o),
Peeter Kools (w), de gem.
straet (z, n)

de Back, ….. / Compt. der Geestel.goed. rentmr. / rentheffer
het Nieuwvelt, 1 lopst. 20 r.
het Comptoir der Domijnen

rentheffer

Schoormans, Laurens
de Kort, Aelbertus
Duijtz, E.

schepen
schepen
subst. secretaris

de gem. heijde (o, w, z), Peter
Cools (n)

het Leen en Leen heijvelt

opmerkingen

datum

66v t/m 68, fiche 3, rij Verkoop / transport
3

folio no.

soort akte

toegevoegd: lijst van goederen v.
Corstiaen en Hendrick (kopers)(2/8)

13-3-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Dirkx, Peter

verkoper

Hoogemierde, Lagemierde en
Hulsel

Dircks, Jan
Dircks, Peternel #
van Beers, Jan e.v. #
Dirckx, Maria
Dircks, Cornelia
Dircks, Helena
Dircks, Dirck Peter + *
van Bladel, Jenneken Jan + e.v. *
Dirckx, Corstiaen ^ (en huijsvrouw)
Dirckx, Hendrik ** (en huijsvrouw)

idem
verkoopster

den Heere van Oirschot
het Comptoir der Domijnen
den Abt van St. Truijen
den Armen van Hulsel
van de Ven, Jacobus
van der Heijden, Cornelis
Duijtz, Ericus
van Heijst, Matt. e.v. …… (handtek.)
vander Voort, Peeter e.v. …..(handtek.)
van der Sanden ?, Adriaen e.v…(handt.)

rentheffer
rentheffer
rentheffer
rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris
mede verkoper
idem
idem

idem
idem
idem
vader / erflater
moeder / erflaatster
broer / kopers
broer / kopers

6/8 erfsteede, huijsingen en
erven, etc., Hulsel op het
nieuw quohier in 16 percelen

21

Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 88
door E.A.M.Verspaandonk

Peeters, Corstiaen Dirck ^
Voeten, Elisabeth Cornelis e.v. ^
Peeters, Hendrick Dirck **

folio no.

huijs, hof en aengelegen
erven, 4 lopst.

Frans van der Ceelen (o),
Evert Helsmans (z), de
gemeijnte (w, n)
den Langen acker, 20 lopst.
Joost Lucas (o), Adriaen
Willems (z), Joost Peeter
Stevens (w), Jan van der
Heijden (n)
het Looijken, (de helft) 1
Marten vander Sanden (o, n),
lopst.
Peeter Sweens (z), de wed.
Peeter Jan Dircks (w)
den Papenacker, 1 lopst. 30 r. Dirck vander A (o), Jan
Verhagen (z), Frans van der
Ceelen (w), den meulenwegh
(n)
5/6 lant en weijdries, 5 lopst. Joost Lucas (o), Jan
Verhagen (z), de weg (w),
Joost Peeter Stevens (n)
den Putsdries, 1 lopst. 15 r.
de weg (o), Peeter Dircks (z),
de gecommitteerden (w),
Evert Helsmans (n)
het Beemdeken, 1 lopst.
den selven (o), Peeter Dircks
(z), de Aa (w), Joost Peeter
Stevens (n)
den Plasbeemdt met de heijde de Aa (o), Sijmon Weijers
( ½ ), 1 lopst. 22 ½ roeden
(z), de wed. Peeter Jan Dircks
(w), Evert Helsmans (n)
het heijvelt, 2 lopst.
Peeter Dircks (o), Norbertus
Hulsmans (z), Frans van der
Ceelen (w), Jan van der
Heijden (n)
het Ven heijvelt, 2 lopst.
den H.Geest (o), Jan
Verhagen (z), de heijde (w,n)
den Artbrant (Eertbrant), 1
Sijmon Weijers (o), Marie
lopst. 7 roeden
Hulsmans (z), de wed. Peeter
Hendricks (w), Adriaen
Pardans (Paridaens) (n)
den Rootkuijl, 1 lopst. 15 r.
Neijs Jansens (o), de gem.
heijde (z), de heijde (w, n)
den Eerenacker, 1 lopst. 15 r. Peeter Dircks (o), Joseph
Jansen / Wouter Jansen ? (z),
Neijs Jansens (w), den
meulenwegh (n)
het Looijken, 45 roeden
den Armen (o), Marten van
den Sanden (z), Jan Sweens
(w), den meulenweg (n)
het Looijkens heijvelt, 1
de erfgen. Jan Otten (o), den
lopst.
meulenweg (z), Jan Sweens
(w), Joost Jacop Peeters (n)

soort akte

opmerkingen

68v en 69, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport

datum
13-3-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

vander Ceelen, Frans ^
Sweens, Hendrien e.v. ^
Dirckx, Peter *
Staps, Elisabeth e.v. *
Willems, Adriaen #

verkoper

Hulsel

verkoper
koper
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Lammers, Maria e.v. #

koopster

het Comptoir der Domijnen
van de Ven, Jacobus
van der Heijden, Cornelis
Duijtz, E.

rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

weijvelt het Ven, 4 lopst.,
Hulsel, den Heijkant

opmerkingen

69 t/m 70, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport

de gem. heijde (o, n), Jan …
van der Heijden (w), Joost
Lucas (z)

datum
1-4-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis
Janssens
de Cort, Jan *
van Beers, Maria e.v. *

verkoopster

Lagemierde

koper
koopster

Lagemierde
het heijvelt in de Heijlaren

van de Ven, Jacobus
van de Sande, Wouter
Duijtz, Ericus

schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

70 t/m 71, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport

Jan van Doorn c.s. (o, n), de
kopers (w), Willem van Beers
(z)

datum
2-4-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

..…….., Willemijn wed.v. Willem
Verspaendonck
Verspaendonck, Adriaen
Verspaendonck, Anneken
de Cort, Albertus *
van den Borne, Catrien e.v. *

verkoopster

Hoogemierde

van den Borne, Lambert
Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens
Duijtz, Ericus

daarvoor eigenaar
president
schepen
subst. secretaris

folio no.

zoon / verkoper
dochter / verkoopster
koper
koopster

soort akte

groes en lant in een stuck in
de kopers (o, z), de gem.
het Nieuw bij Cornelis Ficken heijde (w, n)
, 40 roeden, Hoogemierde, de
Hoogstraet

opmerkingen

71 t/m 72, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport van obligatie

15-4-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Lemmens, Adriaen Joris *

verkoper / geldschieter Hoogemierde
1748

van Eijck, Maria e.v. *
van Hooff, Peter #
Coolen, Helena Peter e.v. #
het Corpus van Hoogemierde
Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens
de Cort, Aelbertus
Duijtz, Ericus

folio no.

soort akte

oud president /
borgemr. / koper
koopster
rentgelder
president
schepen
schepen
subst. secretaris

datum

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Hoogemierde

opmerkingen

datum
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72 t/m 73, fiche 3,rij 5 Verkoop / transport

21-4-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Dircks, Corstiaen Dirck Peter *
Dircks, Hendrick Dirck Peter
Voets, Elisabet Cornelis e.v. *
vande Sande, Adriaen #
Dircks, Helena Dirck Peter e.v. #

verkoper
verkoper

Hulsel

koper
koopster

Lagemierde
de Beerschot, 1 lopst. 30
roeden, Hulsel ontr. den
Braeckhoeck

van der Heijden, Cornelis
Dirckx, Peter
Duijtz, Ericus

schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

opmerkingen

datum

73 t/m 75, fiche 3,rij 5 Transport na openb. verkoop

verkoop bij executie

9-5-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Heusden, Cornelis

deurwaarder /
Hilvarenbeek
gemachtigde /verkoper
collecteur 1752 /
Hulsel
constituant
collecteur 1753 / idem
commies van* /
Hilvarenbeek
gerechtsbode / koper

Peeters, Corstiaen Dirck
Jansen, Dionijs
van Bossij, Davit

soort akte

Hendrik Snellaerts (o), een
heijvelt (w), een molenweg
(z), Adriaen van de Sande (n)

den Grooten Brabantsen Swijgende Lant
Tol *
Maerlant, Pieter
gerechtsbode / med
koper
Steevens, Joost Peter (en huijsvrouw)
daarvoor eigenaars

Hilvarenbeek
1. huijs, hoff en aengelag, 2
lopst. 48 roeden, Hulsel

Josep en Walterus Janssen
(o), de gemeente (z), Peeter
Sweens (w), Frans van der
Cheelen (van der Ceelen) (n)
2. den Grooten boght, 6 lopst. Frans van der Ceelen (o),
14 roeden
Peeter Zweens (z), de
gemeente (w), Ansem Peter
Dirckx (n)
3. de Streep, 1 lopst. 13
de gem. straet (o), den
roeden
ackerweg (z), Ansem Peter
Dirckx (w), Frans van der
Ceelen (n)
4. het Tickershool, 1 lopst.
de wed. Peter Jan Dirckx (o),
Frans van der Cheelen (z, w),
Ansem Peter Dirckx (n)
5. den Koppenbeemt, 2 lopst. Frans vander Cheelen (o),
Corstiaen en Hendrick Dirck
Peeters (z), de Aa (w), Peter
Dirck Peters (n)
6. den Blakenbeemt, 1 lopst. de wed. Ansem Peter Dirckx
20 roeden
(o), Frans van der Chelen
(Ceelen)(z, n), de Aa (w)
7. den Arting, 2 lopst. 20
Corstiaen den Hendrick Dirck
roeden
Peters (o), de wed. Peter Jan
Dirckx (z), Evert Helsemans
(w), Frans vander Cheelen (n)
8. den Hoeckacker, 1 lopst.
Maria Hulsmans (o), Peter
30 roeden
Dirck Peeters (z), Peter
Zweens (Sweens)(w), Evert
Helsmans (n)
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9. den Willekens acker, 1
lopst. 10 roeden

10. den Bulderdries, 2 lopst.

11. het Nieuw velt, 1 lopst.
22 roeden
Dirckx, Peter
van der Heijden, Cornelis
Duijtz, Ericus

folio no.

den Armen (o), Peter Dirck
Peeters (z), Joost Peter
Stevens (w), Maria Hulsmans
(n)
de wed. Ansem Peter Dirckx
(o, w, n), Frans vander
Cheelen (z)
de gemeente (o, w, n), Peter
Dirck Peeters (z)

schepen
schepen
subst. secretaris

soort akte

opmerkingen

75 en 75v, fiche 3,rij 5 Transport

datum
9-5-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Maerlant, Peter
van Bossij, Davit
Sweens, Peter Marinus *
Dirckx, Maria Jan Peter e.v. *

transportant
mede transportant
verkrijger
verkrijgster

Hilvarenbeek

van Heusden, Cornelis

daarvoor verkoper q.q.

folio no.

soort akte

Hulsel
huijs, hoff, acker- en
weijlanden, (als voorgaande
verkoop)

opmerkingen

75v en 76, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Sweens, Peter Marinus
van Herk, Adriaen (van Herck)
van der Cheelen, Frans (van der Ceelen)
Maerlant, Peter
de Voght, Peter (de Voogt)

debiteur / gelover
mede gelover
mede gelover
crediteur
aflosser

folio no.

soort akte

datum
9-5-1755

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Hilvarenbeek

opmerkingen

76 t/m 77v, fiche 3, rij Verkoop / transport
5

datum
27-6-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Schoormans, Gerit

verkoper

’t Haeghken bij Breda
(Princenhage)

Schoormans, Hendrien
van Mol, Mattijs *
Andriessen, Maria Everthard e.v. *

zuster / verkoopster
koper
koopster

1. ½ aengelag, Hoogemierde
inde Hoogstraet, 3 lopst. 14
roeden
2. den halven Bogt, 2 lopst.
20 roeden
3. de Kerckhoeve, 1 lopst. 30
roeden

4. stuck beempts, 44 roeden

de koper (o), Peter vanden
Bogt c.s. (w), de gem. heijde
(z), de wed. Jan
Verspaendonck c.s. (n)
Hendrick Adriaenssen (o), de
wed. Jan Verspaendonck (w),
de koper (z, n)
Jacobus Plompen (o), de
koper (w), de kind. Willem
vande Sande (z), Jan
Vromans (n)
Hendrik Adriaens (o), de
wed. Wouter van Eijck (w),
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5. ½ den beemt in de
Hoolstraet (w), 2 lopst. 24 ½
roeden (in 4 stukken)
de Back, ../ het Compt. der Geest. goed.
het Clooster van Everbode
den Armen van Hoogemierde
de Kerck van Hoogemierde
Rombouts, Wouter
de Cort, Albertus
Duijtz, Ericus

folio no.

Peter van Hooff (z), de
erfgen. Jan Schoormans (n)
de Aa (o), Tist Schoormans
(w), den selven (z), de
verkopers (n)

rentheffer
rentheffer
rentheffer
renthefster
schepen
schepen
subst. secretaris

soort akte

opmerkingen

78 t/m 79v, fiche 4, rij Transport ( ¼ van de helft plus 1/3 van
1
de andere helft)

datum
28-6-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Mol, Mattijs
Schoormans, Gerit
Schoormans, Hendrien

transportant
verkrijger
verkrijgster

Hoogemierde
’t Haagske (Princenhage)
Alphen
1. (deel als boven) in huijs,
hoff en aengelag, het geheel
11 lopst. 16 roeden in de
Bergen, Hoogemierde
2. den Rijtbeemt, het geheel 1
lopst. 40 roeden
3. het Lant int Nieuwvelt, het
geheel 1 lopst. 44 roeden

het Comptoir der Domijnen

Jan Jansen (o), de verkrijgers
(w, n), de erfgen. Govert
Verbruggen (z)
de verkrijgers (o, n), de gem.
heijde (w), Dirck Frederix (z)

rentheffer
4. den halven beemt in de
Hoolstraet (n), het geheel 1
lopst. 33 roeden
5. het half Eusel (n) aan
voors. beemt, het geheel 1
lopst. 30 roeden
6. den halven beemt (n), het
geheel 46 roeden
7. het half Eeusel (n) aan
voors. beemt, het geheel 1
lopst.
8. het heijvelt van de kind.
Jan Outers, het geheel 2 lopst.

den Armen van Hoogemierde
de Back / het Compt. der Geest. goed.
de Abdije van Everbode
Schoormans, Jacobus
Schoormans, Laurens
de Cort, Aelbetus
Duijtz, Ericus

Jan Jansen c.s. (o,z ), de gem.
heijde (w, n)

de Aa (o), de verkrijgers
(w,z), Dielis Bierens (n)
de verkrijgers (o), de
transportant (z), de gem.
heijde (w), Dielis Bierens (n)
de Aa (o), de verkrijgers
(w,z), Dielis Bierens (n)
de verkrijgers (o), de
transportant (z), de gem.
heijde (w), Dielis Bierens (n)
de verkrijgers (o,n), de gem.
heijde (w), Adriaen Vincken
(z)

rentheffer
rentheffer
renthefster
mede eigenaar
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

79v t/m 81v, fiche 4,
rij 1

Verkoop / transport en gelofte /
vestiging van rente

in marge: aflossing 1769

29-7-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
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Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis
Janssens
Janssens, Jacobus
Leesten, Jan *
Hagelaers, Peternel e.v. *

verkoopster

Keuchenius, Paulus
Neomagus, Samuel +
Rombouts, Wouter
vande Ven, Jacobus
van de Sande, Wouter
Duijtz, Ericus
Smits, J. junior

daarvoor eigenaar
daarvoor erflater
schepen
schepen
schepen
subst. secretaris
getuige 1769

zwager / assistent
koper / rentgelder
koopster

folio no.

soort akte

81v t/m 82v, fiche 4,
rij 1

Verkoop / transport

Lagemierde

huijsinge, hoff, 1 lopst. 9
roeden, Lagemierde aen de
plaats

opmerkingen

de heer Gelusi (Gellius ?) (o),
de plaats of straet (w), de
kind. Hermanus Jansen (z),
Lambert Verbaendert (n)

datum
26-8-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Nijssen, Hendrien Corstiaen wed.v.
Dielis Pluijms
van Herck, Adriaen
Rombouts, Adriaen *
Hendricx, Hendrien Adriaen e.v. *

verkoopster

Hoogemierde

het Comptoir der Domijnen
den Armen van Hulsel
vander Heijden, Cornelis
Dirckx, Peter
Duijtz, Ericus

rentheffer
rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

momboir
koper
koopster

folio no.

soort akte

82v t/m 83v, fiche 4,
rij 1

Transport van Obligatie

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Peters, Hendrien Jan Hendrik *
vander Flaes, Dirck e.v. *
van Herck, Adriaen
Lemmens, Adriaen
Lemmens, (onm.kind #) Jacobus
van Herck, Dingena
het Corpus van Hoogemierde
Dircks, Peter
vander Heijden, Cornelis
Duijtz, E.

transportante

folio no.

Hulsel
½ huijsinge, erve, Hulsel (in
15 percelen)

voogd / verkrijger
idem
verkrijger (-ster)
moeder van #
rentgelder
schepen
schepen
subst. secretaris

soort akte

15-9-1755

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel
Westelbeers

opmerkingen

83v t/m 88, fiche 4, rij Transport na openbare verkoop (7x)
1 en 2

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Adriaense, Hendrik
Adriaense, Adriaentje *
van den Bogt, Peter e.v. *

transportant
transportante

datum

datum
13-10-1755

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
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Adriaense, Jacobus
Adriaense, Peter
Adriaense, Cornelis + #
Leijten, Elisabet + e.v. #
Marckx, Adriaen ^
….., Jochima Bastiana e.v. ^

de Back / het Comptoir der Geestelijke
goederen

den Armen van Hoogemierde
den Armen van Lagemierde
Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens
de Cort, Aelbertus
Duijtz, Ericus
Lemmens, Wouter **
van Herck, Maria e.v. **

transportant
transportant
vader / erflater
moeder / erflaatster
verkrijger
verkrijgster

Oirschot
Hoogemierde

Hoogemierde
huijs, hoff en aengelag, 1
lopst. 37 roeden,
Hoogemierde
Lant nevens Jan Wouters, 1
lopst. 4 roeden
den Heijkant, 53 roeden
Lant in den Hoeck, 1 lopst.
39 roeden

Jan Schoormans (o), de
erfgen. Willem vande Sande
(w)
de kind. Willem vande Sande
(o), Anthonij van Heijst (w)
Peter Cools of Mari Luijten
(z), Anthonij van Heijst (n)
Jacobus vanden Borne (o),
Peter van Hooff (w)

dries aenden Heijkant, 1
lopst. 39 roeden

Maria Luijten (z), Anthonij
van Heijst (n)

rentheffer

rentheffer
rentheffer
president
schepen
schepen
subst. secretaris
verkrijger
verkrijgster

Hoogemierde
den halven beemt aen het
Merienvelt, 52 roeden
den Faesboght, 1 lopst. 23
roeden

Lemmens, Jan (en huijsvrouw)
Vromans, Thomas
Plompen, Jacobus ##
Wouters, Geertruij e.v. ##

geldschieters
schepen 1756 / renth.
verkrijger
verkrijgster

vanden Borne, Jacobus ^^
Dijckmans, Peternel e.v. ^^

verkrijger
verkrijgster

de Kerck van Hoogemierde

renthefster

Cornelis van den Heuvel (o),
de wed. Lambert van den
Borne (w)
Jan Lemmens (o), de erfgen.
Geertruij Crollen (w)

het Bugtje, 2 lopst.

de kind. Jan van de Zande (o)
, Wouter Peter Hermans (w)
den Langen acker, 2 lopst. 24 Hendrick Huijbregts (o),
roeden
Wouter Peter Hermans (w)
huijs en aengelag aen den
de kind. Goijaert Verbruggen
Ouden Dijck, 50 roeden,
(z), de kind. / erfgen. Jan
Hoogemierde
Leijten (n)
den hoff van Cornelis
de kind. Goijaert Verbruggen
Adriaens, 30 roeden
(z), de kind. / erfgen. Jan
Leijten (n)
den Meijntjens steede, 2
lopst. 23 roeden

Jan Jansen (z), de wed. Jan
Schots (n)

het Beemdeken op Hongeren, de erfgen. Jan Verspaendonck
1 lopst. 10 roeden
(o), de kind. Goijaert vanden
Bergh (w)
perc. heijvelt op Hongeren, 3 de erfgen. Jan Verspaendonck
lopst. 10 roeden
(o), de kind. Goijaert vanden
Bergh (w)
de Kamer met den hoff en
Jan Baptist van Leendt (o), de
halve oven met een perc. daer verkrijgers (w)
aen, samen 55 roeden
de Abdije van Everbode
de Back / het Comptoir der geest.goed.
Lemmens, Jan *#
Coolen, Catrien e.v. *#

renthefster
rentheffer
verkrijger
verkrijgster

den Bagijnenbogt, 2 lopst.

de gem. straet (o), Wouter
Peter Hermans (w)
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Maas, Theodorus

folio no.

rentheffer

soort akte

Turnhout

opmerkingen

88 t/m 90, fiche 4, rij 2 Transport na openbare verkoop

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Peters, Joost Hendrick
vanden Heuvel, Anthonij
Peters, (onm.kind. *) Jan Hendrick +
Wouters, Dingena Hendrik Jan +
Peters, Jan Jan Hendrick
Peters, Adriaen Jan Hendrick
Peters, Hendrien Jan Hendrick #
vander Flaes, Dirck e.v. #
Hendrix, Marcelis Jan ^ (Hendrickx)
Sweens, Jennamari e.v. ^

momboir / transportant
toesiender / idem

datum
20-10-1755

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel

moeder van *
transportant
idem
transportante
verkrijger
verkrijgster

1. huijs, schuer, schop en
aengelag, samen 1 lopst.,
Hulsel
2. den Neren acker, 3 lopst.
47 roeden
3. den Grootacker, 3 lopst.

4. den Smeelacker, 2 lopst.

5. Lant het Heesterbos, 1
lopst. 39 roeden
6. groes het Heesterbos, 1
lopst. 7 roeden
7. den halven dries het
Vonderbroeck, 1 lopst.
8. den Santvoorts beemt, 1
lopst. 21 roeden
9. den Commens (Comans ?)
hoff , 2 lopst. 30 roeden
10. heijvelt de Raakschot, 3
lopst.
11. een Nieuwvelt, 3 lopst.

Marten van de Sande, de
gemeente, de gem. straet
Maria wed. Hulsmans (o,w,z)
, Jan Zegers (n)
Peter Goutsmits (o), den
molenweg (w), Nijs Janssens
(z), Jacobus van Herck (n)
den ackerweg (o), Maria wed.
Hulsmans (w), Marten van de
Sande (z)
Jan Zegers (o), den ackerweg
(w, z), Peter Hendrix (n)
Jan van der A (o), den
ackerweg (w, z), de verkopers
(n)
Jan Segers (o), Dirck
Castelijns (w), Marten van de
Sande (z), de stroom (n)
de wed. Ansem Peter Dirckx
(o), de gem. straet (w, z), de
wed. Peter Hulsmans (n)
de verkopers (o,w,z,n)
de gem. heij (o,w,n), de
erfgen. Mattijs Dijckmans (z)
Sijmon Waijers (o), de gem.
heij (w, z), Jan vander A (n)
deze goederen

12. den Commens hoff, 1
lopst. 30 roeden
13. de Geleeg, 1 lopst.
deze goederen
14. lant de Sluijsbogt, 2 lopst. Peter Goutsmits (o), den
ackerweg (w), Peter Sweens
(z), Marte van de Sande (n)
den Abt van St. Truijen
het Comptoir der Domeijnen
het Clooster van Everbode
vander Heijden, Cornelis
Dirckx, Peter
Duijtz, Ericus

rentheffer
rentheffer
rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

90v en 91, fiche 4, rij
3

Schuldbekentenis / gelofte / vestiging
van rente

opmerkingen

datum
20-12-1755
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Dirckx, Peter *
Staps, Elisabet e.v. *

debiteur / gelover
debitrice / geloofster

Hulsel
de Steenovense bus, ca. 4
lopst. met de hoijvelden daer
aen, naest Reusel

van de Water, Johannes #
Verhoeven, Johanna e.v. #
vander Heijden, Cornelis
Verhagen, Jan
Duijtz, Ericus

crediteur
creditrice
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

91v en 92, fiche 4,rij 3 Verkoop / transport

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Verspaendonck, Willemijn wed.v.
Willem Verspaendonck
Schoormans, Laurens
Verspaendonck, Anna
Verspaendonck, Adriaen
Verspaendonck, Aelbert
Verspaendonck, Jan
vanden Borne, Jacobus *
Dijckmans, Peternel e.v. *

verkoopster

Vromans, Thomas
Duijtz, Ericus

schepen
subst. secretaris

folio no.

assistent / schepen
verkoopster
verkoper
verkoper
verkoper
koper
koopster

soort akte

datum
23-12-1755

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Arendonck
de Smeel in de Hoogstraet, 35 de kopers (o), de kind.
roeden, Hoogemierde
Lambert vanden Borne (w),
de wed. Jacobus Luijten (z),
de verkopers (n)

opmerkingen

92v en 93, fiche 4,rij 3 Verkoop / transport

datum
2-1-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Pasmans, Anthonij *
van Zon, Catrien e.v. *
Jansen, Jan Corstiaen
Jansen, Hendrien Corstiaen

verkoper
verkoopster
koper
koopster

Lagemierde

Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis
Jansen
van de Sande, Wouter
vanden Borne, Peter
Duijtz, Ericus

daarvoor eigenares

Lant in Heijn Diele steede, 48 de kopers (o, n), de wed.
roeden met 12 roeden in
Hendrik Panenburg (w), de
groes de Cnol, Lagemierde,
verkopers (z)
het Mispeleijnd

schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

93v t/m 94v, fiche 4,
rij 3

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
9-1-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Schots, Peter
Schots, Martinus
Koijmans, Maria +

verkoper
vader
moeder

Antwerpen
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Schots, Anthonij *
Stevens, Maria Peters e.v. *

oom / koper
tante / koopster

de Back / het Comptoir der geest.goed.
de Kerck van Lagemierde
het Comptoir der Domijnen
de Abdije van St. Truijen
de Abdije van Everbode
vander Heijden, Cornelis
Verhagen, Jan
Duijtz, Ericus

rentheffer
renthefster
rentheffer
renthefster
renthefster
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

Hulsel
¼ huijsingen, hoff, aengelag
etc., samen 30 lopst. 45
roeden, Hulsel

opmerkingen

94v t/m 96, fiche 4, rij Transport bij vernadering
3

datum
7-2-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Schots, Anthonij *
Steevens, Maria Peter e.v. *
Zegers, Jan # (Seegers / Seghers)
Koijmans, Jenna e.v. #

transportant
transportante
verkrijger
verkrijgster

Hulsel

Schots, Peter
de Back / het Comptoir der geest.goed.
de Kerck van Lagemierde
het Comptoir der Domijnen
de Abdije van St. Truijen
de Abdije van Everbode
vander Heijden, Cornelis
Verhagen, Jan
Duijtz, Ericus

daarvoor eigenaar
rentheffer
renthefster
rentheffer
renthefster
renthefster
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

¼ huijsingen, hoff, aengelag,
etc., samen 30 lopst. 45
roeden, Hulsel
Antwerpen

opmerkingen

96 t/m 97, fiche 4, rij 4 Verkoop / transport

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Goutsmits, Peter *
Vervugt, Josijn e.v. *
Zegers, Jan # (Seegers / Seghers)
Koijmans, Jenna e.v. #

verkoper
verkoopster
koper
koopster

de Back / het Comptoir der geest.goed.
de Kerck van Lagemierde
het Comptoir der Domijnen
de Abdije van St. Truijen
de Abdije van Everbode
vander Heijden, Cornelis
Verhagen, Jan
Duijtz, Ericus

rentheffer
renthefster
rentheffer
renthefster
renthefster
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

97v t/m 98v, fiche 4,
rij 4

Verkoop / transport

datum
19-2-1756

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

¼ huijsingen, hoff, aengelag,
etc., samen 30 lopst. 45
roeden, Hulsel

opmerkingen

datum
19-2-1756
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Wijnants, Adriaentje wed.v. Ansem
Peter Dirckx
van der A, Dirck *
de Cort, Helena e.v. *

verkoopster

Dirckx, (onm.kind.) Ansem Peter
Verhagen, Jan
vander Heijden, Cornelis
de Abdije van Everbode
den Heere van Oirschot
het Comptoir der Domeijnen
Rombouts, Wouter
vanden Borne, Peter
Duijtz, Ericus

momboir / koper
koopster

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

1/5 in twee bijsondere steden
etc., het geheel v.d. eerste 30
lopst. 56 roeden, Hulsel, de
tweede het geheel 25 lopst.
23 roeden

schepen / toesiender
idem
renthefster
rentheffer
rentheffer
president
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

98v t/m 100, fiche 4,
rij 4

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
19-2-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Willems, Jacomijn Jan Matheus
Willems, Anna Jan Matheus
Janssen, Cornelia +
vander Heijden, Cornelis
Verhagen, Jan
vander A, Adriaen *
Willems, Maria Jan Matheus e.v. *

verkoopster
verkoopster
moeder
schepen / assistent
idem
koper
koopster

Westelbeers
Netersel

het Comptoir der Domijnen
Duijtz, Ericus

2/3 erfsteede, huijs, hoff en
aengelag, het geheel 5 lopst.,
Hulsel, den Heijkant
2/3 den Bogt, het geheel 1
lopst. 28 roeden
2/3 Eeusel den Dries, het
geheel 5 lopst. 30 roeden
2/3 Eeusel het Ven, het
geheel 3 lopst. 30 roeden
2/3 de Lepel, het geheel 1
lopst. 30 roeden
2/3 het Loijken, het geheel 1
lopst. 40 roeden
2/3 het Brassel, het geheel 2
lopst. 30 roeden
2/3 in 1/5 groes op het Bleck,
het 1/5: 25 roeden

de gem. heij (o), Cornelis
Sweens (w)
de gem. heij (o), Cornelis
Sweens (w)
Jan vander Heijden (o), de
gem. heijde (w)
Cornelis Sweens (o), de gem.
heijde (w)

Jan vander Heijden (o), een
Lagemierts heijvelt (w)
de gem. heijde (o), Cornelis
Sweens (w)
den Arme (o), Joost Lucas
(w)

rentheffer
subst. secretaris

folio no.

soort akte

100v en 101, fiche 4,
rij 4

Verkoop / transport van Obligatie

opmerkingen

datum
18-3-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Adriaen Joris

verkoper

Hoogemierde
32

Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 88
door E.A.M.Verspaandonk

Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis
Jansen (en kinderen)
het Corpus van Hoogemierde
Schoormans, Laureijs
Vromans, Thomas
Duijtz, Ericus

kopers

Lagemierde

rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

101v t/m 102, fiche 4,
rij 4

Verkoop / transport

datum
24-3-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Mol, Mattijs *
Driessen, Maria Ervaert Jan e.v. *
Lemmens, Joris #
van Eijck, Maria e.v. #

verkoper
verkoopster
koper
koopster

Hoogemierde

Schoormans, Gerit (en zuster)

daarvoor eigenaars

Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens
Vromans, Thomas
Duijtz, Ericus

president
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

102v en 103, fiche 4,
rij 5

Transport van Obligatie

het Bugtjen agter den Bogt, 1
lopst. 45 roeden,
Hoogemierde, de Hoogstraet
de Kerckehoeve, 1 lopst. 30
roeden

opmerkingen
beroep / relatie

Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens
Vromans, Thomas
Laurentius, Heer Adr.
de Diaconije Armen
het Corpus van Hoogemierde
Wittens, Clara
Jansen, Joseph
de Kercke van Hulsel
van Zomeren, Martinus
de Abdije van St. Truijen *
vande Sande, Wouter
vanden Borne, Peter
Duijtz, Ericus

president / transport.
Hoogemierde
schepen / transportant
idem
predikant / verkrijger
verkrijger
rentgelder
geldschietster 1689
later rentheffer
later renthefster
rentmr. v. */ ontvanger sHertogenbosch

folio no.

soort akte

103v en 104, fiche 4,
rij 5

Transport van Obligaties

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lagemierde

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Verhoeven, Waltherus *
Monen, Anthonet Cornelis Lamb. e.v. *
(Moonen)
Verhoeven, Johannes
Janssen, Maria Catharina

(enige zoon) / transp.
transportante

datum
19-5-1756

namen van personen of
instellingen

schepen
schepen
subst. secretaris

de verkopers (o, z), Wouter
van Hellemont (w), Thomas
Vromans (n)
Thomas Vromans (n), het
Bugtjen (w), de kind. Willem
van de Sande (z), Jacobus
Plompen (o)

datum
17-6-1756

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

vader van *
moeder van *
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Verspaendonck, Geertruij
het Corpus van Hoogemierde
Peeters, Jacob Jan
Hennense, Peter
Janssens, Joseph
Janssens, Jacob
Rombouts, Wouter
vanden Borne, Peter
Duijtz, Ericus

verkrijgster /
pastoorsmeid
rentgelder
geldschieter 1694
geldschieter 1695
daarvoor rentheffer
daarvoor rentheffer
president
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

104v t/m 105v, fiche
4, rij 5

Verkoop / transport

Diessen

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van den Hout, Anthonij *
Vromen, Elisabet e.v. *
Willems, Adriaen #
Lammers, Maria e.v. #

verkoper
verkoopster
koper
koopster

den Armen van Hulsel
de Back / het Comptoir der geest.goed.
den Heer van Oirschot
de Abdije van St. Truijen
Verhagen, Jan
vander Heijden, Cornelis
Duijtz, Ericus

rentheffer
rentheffer
rentheffer
renthefster
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

105v en 106, fiche 4,
rij 5

Verkoop / transport

datum
24-6-1756

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel
2 gebonten in de schuur van
de huijsinge
1/7 in de aensteede van Jacob Joost Lucas (o, z), de hoeve ?
Daneels (Daniels), 2 lopst. 21 heijde (w), de kopers (n)
roeden, Hulsel, den Heijkant

opmerkingen

datum
22-7-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Sweens, Peter Marinus *
Dirckx, Maria Jan Peter e.v. *
Dirckx, Peter #
Staps, Elisabeth e.v. #

verkoper
verkoopster
koper
koopster

Hulsel

Maerlant, Peter
Steevens, Joost Peter
Verhagen, Jan
van der Heijden, Cornelis
Duijtz, Ericus

daarvoor eigenaar
daarvoor eigenaar
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

106v en 107, fiche 4,
rij 5

Verkoop / transport

den Buldersdries, 2 lopst.,
Hulsel, het Lijndeneijnd

opmerkingen

de wed. Ansem Peter Dirckx
(o, w, n), Frans vander
Chelen (z)

datum
26-7-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Vromans, Peter *
Jansen, Catolijn e.v. *

verkoper
verkoopster

Hoogemierde
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Paridaens, Anthonij #
van Leent, Cristina e.v. #

koper
koopster

Meijnendonx, Jenneken
Schoormans, Laurens
Vromans, Thomas
Duijts, Ericus

daarvoor eigenares
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

107v t/m 109, fiche 4,
rij 5

Verkoop / transport

den Tijs dries, 1 lopst. 58
roeden, Hoogemierde, het
Kuldersroode

opmerkingen

Jacobus Luijten (o), de gem.
straet (w), Jan Lemmens (z),
de kind. Peter Sweens (n)

datum
26-7-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Schots, Peter
Schots, Annemaria *
van de Sande, Jan Martens e.v. *
Schots, Cornelis
Schots, Maria Catrien #
Schots, Jan
Schoormans, Laurens
Schots, Anthonij + ^
………, Catrien e.v. ^
van Gerwen, Hendrick **
vander Sanden, Jenneken e.v. **

verkoper
verkoopster

Ravels

de Back / het Comptoir der geest.goed.
den Heer sGravesande / het Comptoir
der fondatien of beursen
den Armen van Hoogemierde
Schoormans, Laurens
Vromans, Thomas
Duijtz, Ericus

verkoper
verkoopster
vader van #
schepen / assistent
vader / erflater
moeder / erflaatster
koper
koopster

Jacobus van den Borne (o),
de wed. Jan Verspaendonck
(w)
Wouter vande Sande (o),
Dirck Frederix (w)
Dirkc Fredrix (Frederiks) (o,
w, z, n)
de wed. Wouter van Eijck (o)
, de wed. Gerit Huijbregts (w)
Dirck Frederix (o), Jacobus
vanden Borne (w)
Dirck Monen (o), Peter van
den Borne c.s. (w)
Gerit Huijbregts (o, w)
de kopers (o, w, n)
het gem. heijvelt (o), de wed.
Steven Verspaendonck (w)
Dirck Fredericx (o), Peter van
Beers (w)

rentheffer
rentheffer
rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

109 en 109v, fiche 5,
rij 1

Verkoop / transport

namen van personen of
instellingen

huijs, hoff en aengelag, 7
roeden, Hoogemierde, de
Stad
den Rispenacker, 1 lopst. 7
roeden
den acker neven den
Veldacker, 1 lopst. 24 roeden
Lant in de aensteede, 2 lopst.
30 roeden
den dries nevens den
Veltacker, 1 lopst. 9 roeden
den beemt van de pastorij, 1
lopst. 23 roeden
het Garstlant in de pastorij, 1
lopst. 6 roeden
den dries bij het Garstlant, 1
lopst. 6 roeden
ca. ½ in 2 percelen int
heijvelt, ca. 52 roeden
½ heijvelt aen het Leen, 2
lopst.

opmerkingen
beroep / relatie

datum
22-9-1756

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
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van de Sande, Marten
van Beers, Peter
van de Sande, Thomas Hendrik *
van de Sande, Catrien Jan e.v.*

verkoper
verkoper
koper
koopster

Schoormans, Laurens
Vromans, Thomas
Duijtz, Ericus

schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

110 t/m 111v, fiche 5,
rij 1

Transport na openbare verkoop (3x)

Hulsel
Hoogemierde
den Hogen acker, 1 lopst.,
Hoogemierde
¾ heijvelt, Hoogemierde

opmerkingen

de kind. Goijaert Verbruggen,
Walterus van Hellemont
Hendrik Luijten, de
molenstraet

datum
14-10-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verhoeven, Walterus *
Verhoeven, Johannes
vanden Borne, Peter #
Vliegen, Christina e.v. #

transportant
vader van * / transp.
verkrijger
verkrijgster

van Heurn
Rombouts, Wouter
vande Sande, Wouter
Duijtz, Ericus
Jansen, Jacobus

rentheffer benficie
president
schepen
subst. secretaris
verkrijger

Diessen
Oirschot
Lagemierde
den beemt over de Aa, 1
lopst. 36 roeden, Lagemierde
Oirschot

Verhaegen, Jan

verkrijger

folio no.

soort akte

112 t/m 113v, fiche 5,
rij 1

Transport na openbare verkoop (bij
executie)

de Waterlaat, 3 lopst. 6
roeden, Lagemierde, het
Mispeleijnde
den acker op den Hogenwegh H.Geest ackerke (z), de kind.
, 2 lopst. 58 ½ roeden,
Hermanus Jansen (n), den
Lagemierde (leen van Tuldel) Hogenwegh (o), een karweg
(w)

opmerkingen
beroep / relatie

van Heusden, Cornelis

deurwaarder /gemacht. Hilvarenbeek
/ transportant /
verkrijger
raad en rentmr.gen.
van * / constituant

de Domijnen van Brabant *
Coevoorts, Peter Cornelis
Maerlant, Pieter

het Comptoir der Domijnen

datum
6-11-1756

namen van personen of
instellingen

de Schmeling, P. W.

de erfgen. Jacobus van Leend
, Paulus Keuchenius

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

schuldenaar / eigenaar
verkrijger
1. Teullant, heijde en weijde
in Jan Jansen heijvelt, 2 perc.,
samen 9 lopst. 13 roeden,
Lagemierde, Dun
2. het Weijvelt of Peertsbroek
in 2 perc., samen 6 lopst. 39
roeden
3. het Gagelrijs of Koppens
veldekens van Thomas Evers,
2 lopst. 3 roeden
4. de Brod, in 2 perc., samen
3 lopst. 44 roeden
rentheffer

de gem. heijde (o), Anthonij
Peeters (w)

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

de Aa (o), de heijde (w)

de Aa (o), de heijde (w)
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het Clooster van Everbode
Rombouts, Wouter
vande Sande, Wouter
van den Borne, Peter
Duijtz, Ericus

rentheffer
loco officier
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

113v t/m 115, fiche 5,
rij 1

Verkoop / transport

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

de Kort, Aelbertus
de Kort, Jan
de Kort, Jenneken *
van Beers, Claes e.v. *
de Cort, Maria
de Cort, Lucia
de Cort, Margo

verkoper
idem
verkoopster

de Kort, Jan + #
Wittens, Peternel + e.v. #
Luijten, Gerit ^
de Kort, Helena e.v. ^

vader / erflater
moeder / erflater
koper
koopster

verkoopster
idem
idem

9-11-1756

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lagemierde, Hoogemierde,
Antwerpen
Lagemierde
Lagemierde
den Breemacker, 2 lopst. 19
roeden

den Hogen of Haverdries, 1
lopst. 27 roeden
de Back / het Comptoir der Geest. goed.
vande Sande, Wouter
van den Borne, Peter
Duijtz, Ericus

datum

Josijn Wittens (o), een
ackerweg (w), de wed.
Hendrik Verbaendert (z),
Walterus Coolen (n)
de Hoolstraet (o), Josijn
Wittens (w), Paulus
Keuchenius (n)

rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

115 en 115v, fiche 5,
rij 2

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
15-11-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Heusden, Cornelis
Maerland, Pieter
van Eijndhoven, Jasper *
Verhagen, Jenneken Anthonij e.v. *

deurwaarder /verkoper
gerechtsbode / verk.
koper
koopster

Hilvarenbeek
idem
Hilvarenbeek
Jan Jansen heijvelt of den
Bogt, Lagemierde

het Comptoir der Domijnen
van den Borne, Peter
Lemmens, Embregt
Duijtz, E.

rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

116, fiche 5, rij 2

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
15-11-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Maerland, Pieter
van Heusden, Cornelis

gerechtsbode / verk.
deurwaarder / koper

Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
½ van erven als verkoop 6
nov.
37

Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 88
door E.A.M.Verspaandonk

het Clooster van Everbode

rentheffer

folio no.

soort akte

116v t/m 118, fiche 5,
rij 2

Verkoop / transport

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

……., Dingena wed.v. Peter Jan Dirckx
vander Heijden, Jan
Sweens, Peter
Dirckx, (onm.kind.) Peter Jan
Dirckx, Corstiaen *
Voets, Elisabeth e.v. *

verkoopster
momboir / verkoper
toesiender / verkoper
koper
koopster

23-11-1756

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Reusel
Hulsel
Hulsel
huijs, hoff en aengelag, 1
lopst., Hulsel, het Lijnden
eijnd (nu de straat)
1/6 den Arting, 1 lopst.
het Looijken, 1 lopst.
½ den Plasbeemt met de
heijde, 1 lopst. 22 ½ roeden
den Ketellapper van Gerit
Horsten, 3 lopst. 30 roeden
Dirck Hermans heijvelt, 4
lopst. 30 roeden
den goeden en quaden Plas
van Jan vande Loock, samen
3 lopst.

den Armen van Hulsel
den Abt van St. Truijen
het Comptoir der Domeijnen
Jansens, Josep
vander Heijden, Cornelis
Verhagen, Jan
Schoormans, Laurens
Vromans, Thomas
Duijtz, E.

folio no.

soort akte

118 t/m 119, fiche 5,
rij 2

Transport

rentheffer
rentheffer
rentheffer
rentheffer
schepen
schepen
schepen
schepen
subst. secretaris

datum

de straet (o), Evert
Helselmans (z), Peter Sweens
(w), de wed. Ansem Peter
Dirckx (n)
de straet (o), de kopers (w)
de kopers (o), Peter Sweens
(w)
Evert Helsmans (o), de
kopers (w)
de gem. heijde (o), de straet
(w)
de gem. heijde (o), Anthonij
van den Hout of den
Couwenberg (w)
Cornelis van der Heijden (o),
Jan Verhagen (w)

Bladel

opmerkingen

datum
23-11-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Paridaens, Jan
de Cort, Jan *
de Cort, Anna e.v. *

transportant
verkrijger
verkrijgster

Netersel
Netersel
(deel in) de Leij, Hulsel aen
den Heijkant, het geheel 13
lopst. 30 roeden

het Comptoir der Domijnen
vander Heijden, Cornelis
Verhagen, Jan
Duijtz, Ericus

rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

119 t/m 120, fiche 5,
rij 2

Gelofte / vestiging van rente

opmerkingen

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

datum
31-12-1756
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van der A, Dirck *
de Cort, Helena e.v. *

gelover / rentgelder
Hulsel
geloofster / rentgeldst. den Hannenbogt, 3 lopst. 4
roeden, Hulsel
den dries, 1 lopst. 24 roeden

de Voogt, Peter #
Colen, Mari e.v. #
vander Heijden, Cornelis
Verhagen, Jan
Duijtz, Ericus

rentheffer
renthefster
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

120v t/m 121v, fiche
5, rij 3

Verkoop / transport

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Adriaen van Herck
(tegenover)
de rivier (z), Marcelis
Hendrix (n)
den Bogaert, 4 lopst. 5 roeden Jan Segers (n), Jan Verhagen
(z), Hendrik Peters (w), Frans
van der Ceelen (o)
Lagemierde

opmerkingen

datum
6-1-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

……., Willemijn wed. Verspaendonck
Verspaendonck, Adriaen
Verspaendonck, Aelbert
Verspaendonck, Jan
Verspaendocht, Anna
van Heijst, Anthonij *
Vorsters, Maria e.v. *

verkoopster
zoon / verkoper
zoon / verkoper
zoon / mede verkoper
dochter / mede verk.
koper
Hoogemierde
koopster
het Rijtbeemdeken, 50
roeden, Hoogemierde, de
Stadt naest Reusel

het Comptoir der Domijnen
Schoormans, Laurens
Vromans, Thomas
Duijtz, Ericus

rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

de erfgen. Jan Schoormans
(o), de erfgen. Jan
Verspaendonck (w), de gem.
heijde (n)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

121v t/m 123, fiche 5,
rij 3

Verkoop / transport (2x)

met behoud van gebruik

9-2-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

……., Willemijn wed.v. Willem
Verspaendonck
Vermeulen, Helena e.v. *
Verspaendonck, Jan *
Verspaendonck, Adriaen
Verspaendonck, Aelbert
van den Borne, Jacobus #
………., Peternel e.v. #

verkoopster

Hoogemierde

verkoopster

Arendonck

verkoper
verkoper
koper
koopster

Hoogemierde

Schoormans, Laurens
Duijtz, E.
Vromans, Thomas

schepen
subst. secretaris
schepen / koper

huijs, hoff en aengelag, aen
de Hoog- of Arendoncks
straet, Hoogemierde, 4 lopst.
39 roeden

Joseph Willems c.s (o), de
gem. straet (w), de kopers (z),
Anthonij van Heijst (n)

den Heijbogt tussen de Hoolen de Smisstraet aen de heij,
50 roeden

Matt. van Mol (o), de erfgen.
Goijaert Leijtens (w), de wed.
Jacobus Luijten (z), heij (n)
39

Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 88
door E.A.M.Verspaandonk

folio no.

soort akte

123v en 124, fiche 5,
rij 3

Gelofte / vestiging van rente

opmerkingen

10-2-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van den Heuvel, Cornelis *
Meijnendonx, Jenneken e.v. *

gelover / rentgelder
Hoogemierde
geloofster / rentgeldst. perc. beemts, 1 lopst. 40 r.
Lant in de Hooghakker
crediteur / rentheffer

van Heijst, Anthonij #
Vorsters, Maria e.v. #
Schoormans, Laurens
Vromans, Thomas
Duijtz, Ericus

datum

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

124v en 125, fiche 5,
rij 3

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
24-2-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Miert, Willem Jan Willems
het garnizoen te Steenbergen
van der A, Jan
van der A, Willem
van der A, Jacobus

kanonnier / verkoper

Steenbergen

koper
koper
koper

Lagemierde
¼ huijs, hoff en aengelag van
Cornelis Clasen, het geheel
50 roeden, Lagemierde, het
Wellenseijnde
¼ den Haverdries, het geheel
2 lopst. 16 roeden

¼ de Kipstart, het geheel 2
lopst. 10 roeden

Willems, Philip Jacob +
vanden Borne, Peter
Lemmens, Embregt
Duijtz, Ericus

de gem. (straet ?) (o, n),
Walterus Colen c.s. (w), de
hoeve goederen (z)
de gem. straat (o), Catelijn
wed. Verhagen (w), het
volgend perc. (z), de hoeve
goederen (n)
de gem. straet (o), Catelijn
wed. Verhagen (w), P.
Keuchenius c.s. (z), het
Haverdriesken (n)

erfl. / daarvoor eigen.
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

125v t/m 127, fiche 5,
rij 3

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
7-3-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Louwers, Jan

momboir / verkoper

Blaertum (Blaarthem) bij
Eindhoven

Voorts, Willem +
Voorts, Anna Peter *
Huijbregts, Maria Bartel + (1e vrouw)
vande Gevel, Servaes
Dirckx, Peter
Voorts, (2 onm.kind. #) Peter
Dirckx, Maria (2e vrouw)
Rademakers, Catalijn wed.v. Adriaen
Verhagen ^

eerst toeziender
moeder van *
momboir / verkoper
toesiender / verkoper
moeder van #
koopster / renthefster

Hoogemierde
Hulsel

huijs, schuer, schop en
aengelag, den Braeckhoeck,
Lagemierde, 2 lopst. 33 r.
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het halff Beexken van Jan
Hendrik Sweerts, 39 roeden
Lant in den Hogenbogt, 8
lopst. 34 roeden
Lant teijnen de Strommel
acker, 1 lopst.
Lant opde Leemen, 4 lopst.
40 roeden
½ Lant de Loijkens, 2 lopst.
42 ½ roeden
het Bughtje, 1 lopst. 13 r.
Lant op den Beekacker, 1
lopst. 43 ½ roeden
de Beerschot, 4 lopst. 4 r.
de Agterste Beeken, 1 lopst.
52 roeden
het Voorts Beexken, 39 r.
heijvelt agter Goris, 1 lopst.
30 roeden
Hoecx heijvelt, 1 lopst. 15 r.
heijvelt in de Heijlaren, 4
lopst. 7 roeden
heijvelt aen het Hecken, 2
lopst. 30 roeden
heijvelt in de Loeijkens, 1
lopst.
den Armen van Lagemierde
de Back / het Compt. der geest.goederen
sLands Domijnen
het Clooster van Everbode
van den Borne, Peter
Lemmens, Embregt
Duijtz, E.
Verhagen, Jan

rentheffer
rentheffer
rentheffer
rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris
zoon van ^

folio no.

soort akte

127v en 128, fiche 5,
rij 4

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
12-3-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Gorp, Cornelia wed.v. Martinus
Schots
Schoormans, Laurens
Schots, Peter Martinus
Verbaendert, Hendrick *
Willems, Maria Adriaen e.v. *

verkoopster

Hoogemierde

Vromans, Thomas
Duijtz, Ericus

schepen
subst. secretaris

schepen / assistent
zoon / verkoper
koper
koopster

folio no.

soort akte

128v en 129, fiche 5,
rij 4

Gelofte / vestiging van rente

den Opper, 2 lopst.,
Hoogemierde, het
Culdersroode

opmerkingen

de kind. Adriaen Martens (o),
Jacobus Luijten (w, z), de
wed. /kind. Peter Huijbregts
(n)

datum
13-4-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

……., Maria wed.v. Peter Hulsmans

geloofster / rentg.

Hulsel
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Hendrickx, Joost *
van Gerwen, Jenneken e.v. *

gelover / rentgelder

vander Heijden, Cornelis
Jansen, Nijs
vande Water, Johannes #

borg / schepen
borg
koster / schoolmr. /
crediteur / rentheffer

van Hoeven, Johanna e.v. #
Verhagen, Jan
Duijtz, E.

huijs, hoff en aengelagh,
Hulsel, het Hegeijnd
beemt over de Aa, ca. 1 ½
lopst.

de gem. straet (z), ackerweg
(n)
Anthonij Schots (z), de gem.
heijde (n), Adriaen Rombouts
(w)

Hulsel

schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

129v en 130, fiche 5,
rij 4

Verkoop / transport

opmerkingen

datum
25-5-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

……., Prijn wed.v. Peter Rombouts
Rombouts, Adriaen
Hendrix, Marcelis Jan * (Hendricx)
Sweens, Jennemari e.v. *

verkoopster
zoon / verkoper
koper
koopster

Hulsel

van der Heijden, Cornelis
Verhagen, Jan
Duijtz, Ericus

schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

130 t/m 131v, fiche 5,
rij 4

Verkoop / transport

½ den Papenbeemt, het
geheel 3 lopst. 3 roeden

opmerkingen

de verkopers (o), Jan van der
A (w), Evert Helsmans (z), de
Aa (n)

datum
27-5-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Hees, Jan *
van de Sande, Elisabet e.v. *
Crollen, Cornelis (Krollen)
van Heijst, Anthonij
Mattijssen, (onm.kind. #) Mattijs
van Heijst, Peternel

verkoper
verkoopster
momboir / koper
toesiender / koper

Hoogemierde

moeder van #

den Celisdries en Celisbogt,
samen ca. 5 lopst.,
Hoogemierde in de
Smisstraet

Mierdmans, Anneken
het Comptoir der Domijnen
Schoormans, Laurens
Vromans, Thomas
Duijtz, Ericus

daarvoor eigenares
rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

132 t/m 133, fiche 5,
rij 5

Verkoop / transport

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Snellaars, Hendrick
van den Borne, Peter
Lemmens, Embregt

momboir / verkoper
schepen
schepen

de kind. Goijaert Verbruggen
(o), de gem. straet (w), de
wed. Steven Verspaendonck
(z), Hendrick Hermans (n)

datum
27-5-1757

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Lagemierde
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van Hooff, Cornelis +
Woestenburg, (2 onm.kind. *) Dirck
Otten, Willemijna Cornelis +
Woestenburg, Dirck #

toesiender

Hilvarenbeek

moeder van *
vader van * / verkoper
/ kerkmr.1751 en 1752

Jenten, Cornelia e.v. #
van Loon, Jan Anthonij ^
van Beers, Anna Willem e.v. ^

koper
koopster

den Armen van Lagemierde
Verhagen, Jan
van der Heijden, Cornelis
Duijtz, Ericus

rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

huijs, hoff, 34 roeden,
Lagemierde, het Mispeleijnde
Lant in de aensteede, 3 lopst.
43 roeden
Lant in den Hoeckacker, 2
lopst. 2 roeden
het Beemdeken agter de
aensteede, 2 lopst. 25 roeden
het Beemdeken aent Rouken,
1 lopst. 35 roeden

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

133v t/m 135, fiche 5,
rij 5

Transport na openbare verkoop

in marge: kwitantie 1758

31-5-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Eijndhoven, Jasper *
Verhagen, Jenneken e.v. *
Verhagen, Jan
Willems, Jacobus Jacob
vander A, Jan
Willems, Philip Jacob + #
Bleijs, Helena + e.v. #
Peijnenburg, Arnoldus ^
van Grevenbroeck e.v. ^

verkoper
verkoopster
verkoper
verk. / gemachtigde
idem
erflater
erflaatster
koper
koopster

Hilvarenbeek

de Kerck van Lagemierde
van den Borne, Peter
Lemmens, Embregt
Duijtz, Ericus
Luijten, Gerit
Linckels, Adriaen

renthefster
schepen
schepen
subst. secretaris
schepen 1758
schepen 1758

folio no.

soort akte

135 en 135v, fiche 5,
rij 5

Transport van Obligatie

Hulsel
Hoogemierde
Lagemierde

Hilvarenbeek
huijsinge, hoven, weij-, teulen gagelvelden, etc., samen
ca. 100 lopst., Lagemierde,
het Wellenseijnde (een
perceel is leengoed van
Tuldel)

opmerkingen

datum
1-6-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Winterroij, Nicolaes *
Couwenberg, Maria Catrien e.v. *
Kools, Wilbort
Beersmans, Jochem +
den Gemeenen Armen van Lagemierde

transportant

Diessen

transportant
erflater
verkrijger

Diessen
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het Corpus van Lagemierde
van den Borne, Peter
Lemmens, Embregt
Duijtz, E.
Coolen, Walterus
Willemse, Jan
van Doorn, Jan
Verster

rentgelder
schepen
schepen
subst. secretaris
armmr. 1753 / 1754
armmr. 1754 / 1755
armmr. 1755 / 1756
stadhouder

folio no.

soort akte

136 en 136v, fiche 5,
rij 5

Verkoop / transport

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van de Sande, Jennemari wed.v. Aert
Martens
Hermans, Peter *
…….., Mechel e.v. *

verkoopster

Janssens, Jan Francis (en h.vr.)
van den Borne, Peter
Lemmens, Embregt
Duijtz, E.

daarvoor eigenaars
schepen
schepen
subst. secretaris

koper
koopster

folio no.

soort akte

137 en 137v, fiche 5,
rij 5

Transport van Obligatie

2-6-1757

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Lagemierde
schuerken met de
schuerplaets, 10 roeden,
Lagemierde, het
Wellenseijnde

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Goirle, Catrien
Ariens, Anthonij
van Hooff, Peter
Swanen, Willem
Swanen, Adriaen
van Halen, Jasper
de Kercke van Lagemierde
Adriaens, Goijaert
het Corpus van Hoogemierde
den Diaconije Armen
van Leent, Jan Baptist
van Leend, Peter
Beeke, Adriaentje Hendrik (Beecken)
Verspaendonck, Hendrick
van Roij, Paulus
van de Sande, Thomas Hendrick
Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens
Duijtz, E.

transportante
assistent
gemachtigde / transp.
constituant
constituant
notaris
verkrijgster
geldschieter 1689
rentgelder

datum

Gielen Verhagen (o, z), de
gem. straet (w), de kopers (n)

datum
2-6-1757

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Lommel
Hoogemierde

Antwerpen (machtiging)

kerkmr.
transportante 1732
kerkmr. 1753 / 1754
kerkmr. 1747 / 1748
kerkmr. 1751 / 1752
president
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

138 t/m 139, fiche 6,
rij 1

Verkoop / transport

Hoogemierde

opmerkingen

datum
29-6-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Diessen, Peter wedn.v. *

verkoper

Hoogemierde
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Koijmans, Catrien + * (Kooijmans)
van Diessen, (5 onm.kind.) Peter
Zegers, Jan #
Coeijmans, Jenna e.v. # (Cooijmans)

koper
koopster

het Comptoir der Geestelijke goederen
de Kerck van Lagemierde
het Comptoir der Domijnen
de Abdije van St. Truijen
de Abdije van Everbode
vander Heijden, Cornelis
Verhagen, Jan
Duijtz, Ericus

rentheffer
renthefster
rentheffer
renthefster
renthefster
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

139v t/m 142, fiche 6,
rij 1

Verkoop / transport ( 3x)

Hulsel
¼ huijsinge, hoff en aengelag
, Hulsel, het Hegeijnd, samen
ca. 31 lopst.

opmerkingen

datum
30-6-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Eijndhoven, Jasper e.v.*
Verhagen, Jenneken *
Verhagen, Jan
Willems, Jacobus Jacob
van der Aa, Jan
Willems, Philip Jacob + #
Bleijs, Helena + e.v. #
Verhagen, Gielen

verkoper

Hilvarenbeek

verkoper
gemachtigde /verkoper
idem
erflater
erflaatster
koper

Hulsel
Hoogemierde
Lagemierde

van den Borne, Peter
Lemmens, Embregt
Duijtz, Ericus
Verhagen, Miggiel

schepen
schepen
subst. secretaris
koper

Willems, Jan ^
van der A, Jenneken e.v. ^

koper
koopster

folio no.

soort akte

142 t/m 143, fiche 6,
rij 1

Verkoop / transport

Lagemierde
den Mispelbogt (2 perc.), het
geheel 2 lopst. 55 roeden,
Lagemierde, het Wellenseijnd
(Leen van Tuldel)

het Weijveldeken van de Vos, een heijvelt (o), de gem.
1 lopst. 43 roeden
heijde (w), Arnoldus
Peijnenburg (z), Gerit Luijten
(n)
het Elsken, 1 lopst. 57 roeden de Aa (o), Walterus Colen
c.s. (w), Gerit Luijten (z),
Hendrik Swanen (n)

opmerkingen

datum
30-6-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Eijndhoven, Jasper e.v.*
Verhagen, Jenneken *
Verhagen, Jan
Willems, Jacobus Jacob
van der Aa, Jan
Willems, Philip Jacob + #
Bleijs, Helena + e.v. #
van der A, Jan
van der A, Willem

verkoper

Hilvarenbeek

verkoper
Hulsel
gemachtigde /verkoper Hoogemierde
idem
Lagemierde
erflater
erflaatster
koper
koper
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van der A, Jacobus

koper

van den Borne, Peter
Lemmens, Embregt
Duijtz, Ericus

schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

143v en 144, fiche 6,
rij 1

Verkoop / transport

¼ huijs, hoff en aengelag van
Cornelis Clasen, 50 roeden,
Lagemierde, het
Wellenseijnde
den Haverdries, 2 lopst. 16
roeden
de Kipstart, 2 lopst. 10 r.

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Verhagen, Michiel
Verhagen, Jan Adriaen

verkoper
koper

Willems, (erfgen.) Philip Jacob
vanden Borne, Peter
Lemmens, Embregt
Duijtz, Ericus

daarvoor eigenaars
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

144v en 145, fiche 6,
rij 2

Verkoop / transport

datum
30-6-1757

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
het Weijveldeken van de Vos, een heijvelt (o), de gem.
1 lopst. 43 roeden,
heijde (w), Arnoldus
Lagemierde, het Wellenseijnd Peijnenburg (z), Gerit Luijten
(n)

opmerkingen

datum
10-8-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

vande Zande, Elisabeth Gijsbert wed.v.
Bartel vanden Broek
Hermans, Hendrik Jan

verkoopster

Hoogemierde

koper

het Loo van Jan Peter
Hermans, 1 lopst. 9 roeden,
Hoogemierde, Culdersroode

Schoormans, Laurens
Vromans, Thomas
Duijtz, Ericus
Rombouts, W.

schepen
schepen
subst. secretaris
getuige / assistent

folio no.

soort akte

145v en 146, fiche 6,
rij 2

Verkoop / transport

opmerkingen

het Clooster van Everbode (n,
o), de wed./kind. Peter
Huijbregts (z), Hendrick
Luijten (w)

datum
8-9-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Sweens, Peter Marinus *
Dirckx, Maria Jan Peter e.v. *
Leemans, Jacobus #
Damen, Maria e.v. #

verkoper
verkoopster
koper
koopster

Hulsel

….., wed.v. Adriaen Vervugt
den Heer van Oirschot
de Abdije van St. Truijen

daarvoor eigenares
rentheffer
renthefster

½ weijdries en lant van
Jan vander Heijden (o), den
Adriaen Vervugt, het geheel zelven (w), de kopers (z), de
3 lopst. 30 roeden, Hulsel, het verkopers (n)
Lijnden eijndt
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Verhagen, Jan
vander Heijden, Cornelis
Duijtz, Ericus

schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

146v t/m 147v, fiche
6, rij 2

Verkoop / transport

niet gepasseerd wegens geschil

8-9-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Sweens, Peter Marinus
Sweens, Jen Marinus *
Hendrix, Marcelis Jan e.v. *
(Hendrickx)
Sweens, Hendrien Marinus #
van der Chelen, Frans e.v. # (van der
Ceelen)
Sweens, Clasina Marinus ^
van de Ven, Peter e.v. ^
Sweens, Anna Marinus **
Driesen, Cornelis Peter e.v. **
van den Hout, Dirck ##
Elens, Berbel Claes e.v. ##

verkoper
verkoopster

Hulsel

den Armen van Lagemierde
den Armen van Hulsel
het Comptoir der Domijnen
het Clooster van St. Truijen
Verhagen, Jan
van der Heijden, Cornelis

rentheffer
rentheffer
rentheffer
rentheffer
schepen
schepen

verkoopster

verkoopster

Diessen

verkoopster

Diessen

koper
koopster

folio no.

soort akte

148 en 148v, fiche 6,
rij 2

Verkoop / transport

huijs, hoff en aengelag,1 lops. de erfgen. Cornelis Sweens
35 roeden, Hulsel
(o, n), Maria wed. Leppens
(w), de gem. straet (z)
den Vrijssen acker, 1 lopst.
de wed. Ansem Peter Dirckx
20 roeden
(o), Joost Lucas (w, z), Peter
van der Chelen (n)
Peter Dronen aensteede, 1
de erfgen. Cornelis Sweens
lopst. 30 roeden
(o, n), Maria wed. Leppens
(w), den hoff (z)
den Venacker en weijdries, 5 Peter Marinus Sweens (o),
lopst. 10 roeden
Peter v. den Nieuwenhuijsen
(gebruiker)(w), Peter
Goutsmits (z), Peter Dirckx
(n)
den Sluijsbogt, 3 lopst.
Marcelis Jan Hendricx (o),
Jacobus van Herck (w, n),
Adriaen Peter Rombouts (z)

opmerkingen

datum
27-9-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van den Heuvel, Jan *
van Heijst, Anna e.v. *
Hermans, Hendrick Jan

verkoper
verkoopster
koper

Hoogemierde

Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens

president
schepen

heijvelt aen den Breevensen
dijck, 3 lopst. 30 roeden,
Hoogemierde, het
Kuldersroode

Jacobus Willems (o), de
gemeente (z, n), Waltherus
Peter Lemmens (w)
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Vromans, Thomas
Duijtz, Ericus

schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

149 t/m 150, fiche 6,
rij 2

Verkoop / transport

datum
3-10-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Loon, Claas

meester metselaar /
verkoper
koopster

Lagemierde

……., Adriaentje wed.v. Anthonij
Ribergs (Riebergs)
Riebergs, Maria
Riebergs, Anneken
Riebergs, Johanna

Deckers, Jacobus
Schravesande / Compt. der beursen
den Armen van Lagemierde
de Kerck van Lagemierde
sLands Domijnen
het Clooster van Everbode
Lemmens, Embregt
van den Borne, Peter
Duijtz, E.

dochter / koopster
idem
idem

daarvoor eigenaar
rentheffer
rentheffer
renthefster
rentheffer
rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

150v t/m 151v, fiche
6, rij 3

Verkoop / transport

huijs, hoff en aengelag, etc.,
samen 18 lopst. 7 roeden (8
percelen), Lagemierde, den
Braekhoek
sHertogenbosch

opmerkingen

datum
11-10-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Eijndhoven, Jasper i.n.v.
Willems, (erfgen.) Philip Jacob
van Eijck, Willem

verkoper / curator

Hilvarenbeek

koper

Lagemierde
vervallen huijs en aengelag,
de erfgen.v. het verbrant huijs
samen 1 lopst. 15 roeden,
(o), de gemeente (w, n),
Lagemierde, het Mispeleijnde Adriaen van de Sande (z)

het Comptoir der Domijnen
Luijten, Gerit
Linckels, Adriaen
Duijtz, E.

rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

151v t/m 153, fiche 6,
rij 3

Verkoop / transport

datum
18-10-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van de Sande, Jan Hendrick
van de Sande, Wouter
van de Sande, Jenneke *
van Gerwen, Hendrick e.v. *
van de Sande, Thomas Hendrick #
van de Sande, Catrien Jan e.v. #

verkoper
verkoper
verkoopster

Valkenswaard
Hoogemierde

koper
koopster

Hoogemierde
¾ den Bagijnenbogt, het geh.
1 lopst. 40 roeden,

Wouter Peter Hermans (o, n),
de gem. straet (z), Hendrick
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Hoogemierde
¾ de Haanrijt

¾ heijvelt int Meulen hecken

( ¾ ?)1/3 de schuer met de
plaats

( ¾ ?)1/3 de Loije bus

sLands Domeijnen
Vromans, Thomas
vande Sande, Wouter
Duijtz, E.

Luijten (w)
de kind. Jan Verspaendonck
(o), Romme van Arendonck
(w), Jan van Gorp (Reusel)
(z), de gemeente (n)
Martinus Deelen (o), de kind.
Adriaen Martens (w),
Cornelis vanden Heuvel (z),
de gem. straet
de kind. Steven
Verspaendonck (o), de gem.
straet (w), kind v. Dirck
Frederix (z), Jacobus Clement
Jansen (n)
Andries van Doren (Reusel)
(o, z), Jan Martens vande
Sande (w), Martinus Delen
(n)

rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

153v t/m 154v, fiche
6, rij 3

Verkoop / transport

datum
18-10-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Eijndhoven, Jasper e.v. *
Verhagen, Jenneken *
Verhagen, Jan
Willems, Jacobus Jacob
vander A, Jan
Willems, Philip Jacob + #
Bleijs, Helena + e.v. #
van der A, Willem

verkoper
verkoopster
verkoper
verkoper
verkoper
erflater
erflaatster
koper

Hilvarenbeek

Luijten, Gerit
Linckels, Adriaen
Duijtz, E.

schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

154v t/m 155v, fiche
6, rij 3

Verkoop / transport

Hulsel
Hoogemierde
Lagemierde

den Ganspoels acker, 1 lopst.
40 roeden, Lagemierde, het
Wellenseijnd

opmerkingen

een ackerweg (o), Marten van
Hellemont (w), de kind.
Hermanus Jansen (z), Jan van
der A c.s. (n)

datum
28-10-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Dirx, Jan Peter of van der A * (Dirckx)
Leemans, Adriaentje Steven e.v. *
van Herck, Adriaen

verkoper
verkoopster
koper

Hulsel

Linckels, Adriaen
Verhagen, Jan
Duijtz, Ericus

schepen
schepen
subst. secretaris

het Elske, 1 lopst. 30 roeden,
Hulsel

de Aa (o), Peter Hendrix (w),
de koper (z), Dirck
Casteleijns (n)
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folio no.

soort akte

opmerkingen

155v t/m 157v, fiche
6, rij 3

Verkoop / transport

datum
28-10-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Nijssen, Jenneken Daniel *
Danckers, Leendert e.v. *
Nijssen, Hendrik Daniel
van Herck, Jacobus #
Nijssen, Elisabeth Daniel e.v. #

verkoopster

Bladel

verkoper
koper
koopster

Bladel
Hulsel
2/3 huijs, hoff en aengelag,
het geheel 6 lopst. 15 roeden,
Hulsel, het Hegeijnd
2/3 den Crommen acker, het
geheel 4 lopst. 42 roeden
2/3 lant het Looijke, het geh.
1 lopst.

Jan Zegers (o), den ackerweg
(w)

den ackerweg (o), de erfgen.
Jacob Jansen (w)
de erfgen. Dirck Peter Dirckx
(o), de wed. Peter Hulsmans
(w)
2/3 den Plasbeemt, het geheel Cornelis vander Heijden (o),
3 lopst.
Jan Verhagen (w)
2/3 de Crom A, het geheel 2 de erfgen. Jan Goutstmits (o),
lopst. 10 roeden
Adriaen van Herck (w)
2/3 Bogers heijvelt, het geh. 2 Marten van de Sande (o),
lopst.
Adriaen Rombouts c.s. (w)
2/3 het Looijke van Marten
de gem. straet (o), Corstiaen
Jan Hendrix, het geheel 1
Roevens (w)
lopst. 20 roeden
2/3 een Looijke, het geheel
Hendrick Peter Hendrickx (o)
30 roeden
, de erfgen. Frans Willems
(w)
2/3 het Beeken heijvelt, het
Marten van de Sande (o),
geheel 3 lopst.
Adriaen Rombouts (w)
2/3 nog een Beeken heijvelt, Jan Zegers (o), de erfgen. Jan
het geheel 1 lopst.
Goutsmits (w)
het Comptoir der Domijnen
den Armen van Hulsel
den Heere van Oirschot
Verhagen, Jan
van Herck, Adriaen
Duijtz, E.

rentheffer
rentheffer
rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

157v t/m 158v, fiche
6, rij 4

Verkoop / transport

in marge: kwitantie 1758

19-12-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Eijndhoven, Jasper e.v. *
Verhagen, Jenneken *
Verhagen, Jan
Willems, Jacobus Jacob
Willems, Philip Jacob + #
Bleijs, Helena + e.v. #
Peijs, Jacobus
Otterings, Adriaen e.v. ^
Peijs, Peternel ^
Willems, Jan
vander A, Jan
vander A, Willem
vander A, Jacobus

verkoper / gemacht.

Hilvarenbeek

verkoper / gemacht.
verkoper / gemacht.
erflater
erflaatster
constituant
constituant

Hulsel
Hoogemierde
Lagemierde

constituant
koper
koper
koper

sHertogenbosch
idem

¼ van ¼ huijs, hoff en
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aengelag van Cornelis
Clasen, 50 roeden,
Lagemierde, het Wellenseijnd
¼ van ¼ den Haverdries, 2
lopst. 16 roeden
¼ van ¼ de Kipstart, 2 lopst.
10 roeden
van Miert, Willem

eerder verkoper ander
¼ deel
schepen
schepen
subst. secretaris
secretaris 1758

Luijten, Gerit
Linckels, Adriaen
Duijtz, Ericus
Masson, F.

folio no.

soort akte

opmerkingen

159 t/m 160, fiche 6,
rij 4

Verkoop / transport

datum
14-1-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

vanden Boght, Peter *
Adriaens, Adriaentje e.v. *
Vincken, Adriaen #
Dirckx, Willemijn Willem e.v. #

verkoper
verkoopster
koper
koopster

Hoogemierde

de Domijnen
Vromans, Thomas
vande Sande, Wouter
Duijtz, Ericus

rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

160 t/m 161v, fiche 6,
rij 4

Verkoop / transport en doorverkoop

het Grut, 50 roeden,
Hoogemierde tegenover de
Broekstreepen

opmerkingen

Jenneken wed.v. Wouter van
Eijck (o), Jacobus Luijten (w)
, Christoffel van Laerhoven
of de kind. Thomas van
Vessem (z), Marian
Verbruggen (n)

datum
16-1-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verhoeven, Waltherus

enige zoon v. * /
verkoper

Diessen

Verhoeven, Johannes *
Jansen, Maria Catrien + e.v. *
Woestenburg, Jan

moeder
koper / doorverkoper

Oirschot

het Comptoir der Domijnen
Luijten, Gerit
Linckels, Adriaen
Duijtz, E.
Jansen, Jacobus
Swanen, Hendrick
Jansen, (onm.kind. #) Hermanus
Lemmens, Adriaentje

rentheffer
schepen
schepen
subst. secretaris
momboir / koper
toesiender / koper
verkrijgers
moeder van #

folio no.

soort akte

162 t/m 163, fiche 6,
rij 5

Verkoop / transport

Alphen
1/10 slag- of oliemolen,
Lagemierde

opmerkingen

datum
11-2-1758
51

Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 88
door E.A.M.Verspaandonk

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Pasmans, Anthonij *
van Zon, Catrina e.v. *
Linckels, Adriaen #
de Wijs, Maria e.v. #

verkoper
verkoopster
koper
koopster

Lagemierde
Lagemierde
Lant op den Aertsacker, 2
lopst. 33 roeden

den Groenen weg (o),
Hendrick Swanen (w), de
Beeke straet (z), de erfgen.
Jan van de Voort c.s. (n)

het Aertsackerken, 1 lopst. 25
roeden
de Abdije van Everbode

renthefster
het Voorts heijvelt, 2 lopst.
10 roeden

het bovenste lant int heijvelt,
1 lopst.

het heijvelt aent Broeck, 1
lopst. 13 roeden
Maijke Philipsen heijvelt, 1
lopst.
……, wed.v. Jan Fancis Jansen
Luijten, Gerit
Vromans, Thomas
Duijtz, E.

de Beeke straet (o), de erfgen.
Jan vande Voort c.s. (w), de
erfgen. Hendrik Panenburg
(z), Willem Spreeuwenberg
(n)
de erfgen. Hendrik Panenburg
(o), de kopers (w), Aelbert
Jan Otten (z), de erfgen.
Anthonij van Doorn (n)
als voor
als voor

daarvoor eigenares
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

163v t/m 164v, fiche
6, rij 5

Verkoop / transport

datum
2-3-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van den Bergh, Jennemie
van den Bergh, Anneken
van den Bergh, Peter Willem
van den Bergh, Jan

verkoopster
verkoopster
broer / verkoper
broer / koper

Hoogemierde (en elders)

den Armen van Hoogemierde
sLands Domijnen
de Abdije van Everbode
Rombouts, Wouter
Vromans, Thomas
Duijtz, E.

rentheffer
rentheffer
renthefster
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

164v t/m 166, fiche 6,
rij 5

Verkoop / transport

¾ huijsingen met de Teeuwe
steede etc. etc., (9 percelen),
Hoogemierde

opmerkingen

datum
3-3-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Sweens, Peter Marinus
Sweens, Jan (Jennemie ?)Marinus *
Hendrix, Marcelis Jan e.v. *
(Hendrickx)

verkoper
verkoopster

Hulsel
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Sweens, Hendrien Marinus #
vander Chelen, Frans e.v. # (van der
Ceelen)
Sweens, Clasina Marinus ^
vande Ven, Peter e.v. ^
Sweens, Anna Marinus **
Driessen, Cornelis Peter e.v. **
vande Wouw, Gosuinus Anth. ##
van der A, Annemi Jan e.v. ##

verkoopster

verkoopster

Diessen

verkoopster

Diessen

koper
koopster

Diessen
huijs, hof en aengelag, 1
lopst. 35 roeden, Hulsel
den Vrijssen acker, 1 lopst.
20 roeden
Peter Dronen aensteede, 1
lopst. 30 roeden
den Venacker en weijdries, 5
lopst. 10 roeden

den Sluijsbogt, 3 lopst.

den Armen van Lagemierde
den Armen van Hulsel
het Comptoir der Domijnen
den Abt van St. Truijen
de Geestelijcke comptoiren
van Herck, Adriaen
Verhagen, Jan
Duijtz, E.
Dirckx, Maria Jan Peter

rentheffer
rentheffer
rentheffer
rentheffer
rentheffers
schepen
schepen
subst. secretaris
mede verkoopster ?

folio no.

soort akte

166v en 167, fiche 6,
rij 5

Gelofte / vestiging van rente

de erfgen. Cornelis Sweens
(o, n), Maria wed. Leppens
(w), de gem. straet (z)
de wed. Ansem Peter Dirckx
(o), Joost Lucas (w, z), Peter
van der Chelen (n)
de erfgen. Cornelis Sweens
(o, n), Maria wed. Leppens
(w), den hoff (z)
Peter Marinus Sweens (o),
Peter vanden Nieuwenhuijsen
(gebruiker)(w), Peter
Goutsmits (z), Peter Dirckx
(n)
Marcelis Jan Hendrix (o),
Jacobus van Herck (w, n),
Adriaen Peter Rombouts (z)

Hulsel

opmerkingen

datum
4-3-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Eijck, Willem *
van Eijck, Maria
Verhagen, Jan #
van Eijndhoven, Jasper

gelover / rentgelder
moeder v. * / rentg.
rentheffer
daarvoor eigenaar
onderpand
schepen
schepen
subst. secretaris

Lagemierde
huijs, hoff en aengelag
Hulsel

Linckels, Adriaen
Luijten, Gerit
Duijtz, E.

folio no.

soort akte

opmerkingen

167 t/m 168, fiche 6,
rij 5

Verkoop / transport

datum
24-3-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Linckels, Adriaen *
de Wijs, Maria e.v. *
Verbaendert, Lambertus

verkoper / loco secret.
verkoopster
koper

Lagemierde
het Voorts heijvelt, 2 lopst.
10 roeden

de Beekestraet (o), de erfgen.
Jan vande Voort (w), de ….
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het Bovenste lant int heijvelt,
1 lopst.

het heijvelt aen het Broek, 1
lopst. 13 roeden
Maijke Philipsen heijvelt, 1
lopst.
Pasmans, Anthonij
Luijten, Gerit
Rombouts, Wouter

erfgen. Hendrick Panenburg
(z), Willem Spreeuwenberg
(n)
de erfgen. Hendrick
Panenburg (o), de verkopers
(w), Aelbert Jan Otten (z), de
erfgen. Anthonij van Doorn
(n)
als voor
als voor

daarvoor eigenaar
schepen
schepen

folio no.

soort akte

opmerkingen

168v t/m 169v, fiche
7, rij 1

Verkoop / transport

datum
24-3-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Doorn, Maria * (van Doren)
van Diessen, Adriaen e.v. *
Verbaendert, Lambertus

verkoopster
verkoper
koper

Lagemierde

den Armen van Lagemierde
Luijten, Gerit
Linckels, Adriaen
Masson, F.

rentheffer
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

169v t/m 171v, fiche
7, rij 1

Verkoop / transport van Obligatie

den Gullenhoeck beemt over
de Aa, 1 lopst. 57 roeden

de Aa (o), de koper (w), de
wed. Hendrick Clasen (z), de
wed. Jan Fr. Jansen (n)
Lant op Grietje Wille, 1 lopst. Jan van Doorn (o), het Beeke
24 roeden
straetje (w), den Armen acker
(z), Adriaen Linckels (n)
Lant int heijvelt, 31 roeden
het Beeke straetje (o), Willem
van Beers (w), Hendrick de
Proost (n)
Lagemierde

opmerkingen

datum
29-3-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Winteroij, Nicolaes *
Couwenberg, Catharina e.v. *
Cools, Wilbort
Beersmans, Jochem +
Timmermans, Johannes
van Amelroij, Jan
Timmermans, Paulina (onm.)
den Armen van Lagemierde
het Corpus van Lagemierde
Bonaers, Paulus Jochem
Luijten, Gerit
Rombouts, Wouter
Linckels, Adriaen
Kouwenbergh, Filibert (handtek.)
Roevens, Corstiaen
van Doorn, Jan

transportant
transportante
transportant
erflater
voogd / transportant
voogd / transportant

Diessen
Diessen
Middelbeers
Oirschot

verkrijger
rentgelder
gemachtigde 1712
schepen
schepen
schepen (afwezig)
eerst rentgelder
armmr. 1755 en 1756

goederen aenden Broekhoeck
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folio no.

soort akte

opmerkingen

171v en 172, fiche 7,
rij 1

Verkoop / transport

datum
7-4-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Beers, Peter
van Gerwen, Hendrick *
vande Sande, Jenneken e.v. *

verkoper
koper
koopster

Hoogemierde

Vromans, Thomas
vande Zande, Wouter
Masson, Francois
Duijtz, E.

schepen
schepen
secretaris
getuige

folio no.

soort akte

172v en 173, fiche 7,
rij 1

Verkoop / transport

½ heijvelt aent Leen, 2 lopst., de gem. straet (o), de
Hoogemierde, de Stad
verkoper (w), Hendrick van
Gerwen (z), Jacobus vanden
Borne (n)

opmerkingen

datum
13-4-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Coppens, Anna Catharina *
Woestenburg, Jan e.v. *
Jansen, Jacobus
Jansen, (kinderen )Hermanus

verkoopster
verkoper
koper ( ½ )
kopers ( ½ )

Alphen

het Comptoir der Domijnen
Luijten, Gerit
Linckels, Adriaen
Masson, F.

rentheffer
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

173v t/m 174v, fiche
7, rij 1

Verkoop / transport

5/10 slag- of oliemolen,
Lagemierde
sHertogenbosch

opmerkingen

datum
22-4-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Stuijvers, Jan

gemachtigde /
verkoper
constituante

Tilburg

koper

aensteede, 54 roeden,
Aert Adriaens (o), Peter
Lagemierde, het Wellenseijnd Hermans (w), den selven (z),
Anthonij Peters (n)

vande Sande, Jennemi Jan wed. v. Aert
Martens
Verhagen, Michiel

den Armen van Reusel

rentheffer
de kamer aende huijsinge van
Peter Hermans
den Bogt, 1 lopst. 34 roeden Peter Hermans (o, w), een
ackerstraet (z), Arnoldus
Peijnenburg (n)
½ den Houtert, 1 lopst. 3
een straatje (o), Wouter van
roeden
de Sande (z), Anthonij Peters
(w)
het Cleijn Elsken, 1 lopst. 5½ Bert Verbaendert (o), de gem.
roeden
straet (w), Peter Hermans (z),
Jan Baptist Luijten (n)

Rombouts, Wouter

president
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Linckels, Adriaen
Masson, Francois
Duijtz, E.

schepen
secretaris
getuige

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

175 t/m 176v, fiche 7,
rij 2

Transport na openbare verkoop

in marge: kwitantie

25-4-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van de Sande, Gijsbert
Dirckx, Peter
van Beers, ( 3 onm.kind. *) Jan +
Dirckx, Peternel
van Loon, Jan Peter #
Dijckmans, Elisabeth e.v. #

momboir / transportant Hoogemierde
toesiender / transp.
Hulsel
moeder van * / transp.
verkrijger
verkrijgster

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lagemierde
huijs, hoff en aengelag met
nog een aengelegen erve, 2
lopst. 22 roeden,
Hoogemierde, de Stadstraat
Lant in de aensteede, 9 lopst.
13 roeden

de gem. straet (w, z), Jacobus
van den Borne (n), de
verkopers (o)

de Leenestraet (o), Jacobu
van den Borne (w), de
verkopers (z), Wouter van de
Sande (n)
den dries in de aensteede, 48 de Leenestraet (o), de
roeden
verkopers (w, n), de gem.
heijde (z)
den beemt na Reusel, 1 lopst. Wouter van de Sande (o, n),
57 roeden
Stoffel van Laerhoven (w),
Jan Martens vande Sande (z)
den beemt aende Lanckvoort, de gem. heijde (o), Peter van
2 lopst. 50 roeden
Hooff (w), Jan Lemmens (z),
Anthonij van Heijst (n)
den horst daeraen, 30 roeden de gem. heijde (o), de
verkopers (w), den gem. dijck
(z), Anthonij van Heijst (n)
den horst in den Reuselsen
Wouter vande Sande (o), Jan
beemt, 45 roeden
Martens van de Sande (w),
Jan Baptist Schoormans (z),
de gem. heijde (n)
den Armen van Hoogemierde
het Comptoir der Domijnen
de Abdije van Everbode
de Back / het Comptoir der Geest.goed.
Paridaans, Anthonij
Martens, Willem
van de Zanden, Jan
Rombouts, Wouter
Vromans, Thomas
van de Sande, Wouter
Duijtz, E.
Masson, F.

rentheffer
rentheffer
renthefster
rentheffer
schepen (aug. 1758)
schepen (idem)
schepen (idem)
president
schepen
schepen
getuige
secretaris

Hoogemierde

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

177 t/m 178v, fiche 7,
rij 2

Verkoop / transport

in marge: kwitantie 1761

1-6-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Loon, Jan den ouden *
Leijtens, Maria e.v. *

verkoper
verkoopster

Lagemierde
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Nauwens, Hendrick #
van Hellemont, Jenna Jan e.v. #

koper
koopster

huijs, schuer, schop, hoff en
aengelag, 5 lopst. 52 roeden,
Lagemierde aen den
Braekhoek
Lant op den Looijacker, 1
lopst.
Lant op den Hulsbosch, 3
lopst.

de gem. straet (o), de wed.
Anth. Ribergs (w), een
ackerweg (z), Peter
Adriaenssen (n)
Corstiaen Roevens (o, n),
Marten Goris (w), Embregt
Lemmens (z)
de wed. Adriaen Verhagen
(o), Hendrik Swanen (w), Jan
van Doorn (z), den ackerweg
(n)
als voor

Lant op den Beekacker, 1
lopst. 38 roeden
beemt in den Gullen hoeck, 2 Adriaen Rinckels (o),
lopst. 3 roeden
Adriaen Luijten (w), de Aa
(z), de wed. Antonij Ribergs
(n)
den Verloren kost nieuw erf, de wed. Anth. Ribergs (o), de
4 lopst. 8 roeden
heij (w, z, n)
den Berck bogt, 2 lopst. 10
de wed. H. Snellaers (o),
roeden
Corstiaen Roevens (w, z, n)
heijvelt in of bij den
Ketellapper, 1 lopst.
de Cort, Jan
het Clooster van Everbode
sLands Domijnen
Luijten, Gerit
Linckels, Adriaen
Duijtz, E.
Masson, F.
Otten, Aelbert Jan
van de Zande, Wouter

daarvoor eigenaar
rentheffer
rentheffer
schepen
schepen
getuige
secretaris
schepen 1761
schepen 1761

folio no.

soort akte

opmerkingen

179 en 179v, fiche 7,
rij 2

Transport van Obligatie

datum
11-7-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Sweerts, Maria

bagijntje /
transportante
voogd / verkrijger
t.b.v.
idem

Turnhout

Lemmens, Adriaen
van Herck, Adriaen
Lemmens, Jan Jacobus * (onm.)
van Herck, Dingena
het Corpus van Hulsel
Sweerts, Hendrick
Rombouts, Wouter
Verhagen, Jan
Masson, F.

moeder van *
rentgelder
geldschieter 1676
president
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

180 t/m 181, fiche 7,
rij 3

Verkoop / transport

datum
11-8-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verhagen, Michiel

verkoper

Lagemierde
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vande Sande, Herman Francis *
van de Plas, Anneken e.v. *

koper
koopster

Heukelum (Oisterwijk)
aensteede, 54 roeden,
Lagemierde, het
Wellenseijnde

den Armen van Reusel

rentheffer

Aert Adriaens (o), Peter
Hermans (w, z), Anthonij
Peters (n)

kamer aende huijsing van
Peter Hermans
den Bogt, 1 lopst. 34 roeden

Peter Hermans (o, w), een
ackerstraat (z), Arnoldus
Peijnenburg (n)
½ den Houtert, 1 lopst. 3
een straatje (o), Wouter van
roeden
de Sande (z), Anthonij Peters
(w), Waltherus Colen (n)
het Cleijn Elsken, 1 lopst. 5½ Bert Verbaandert (o), de gem.
roeden
straat (w), Peter Hermans (z),
Jan Baptist Luijten (n)
vande Sande, Jennemi Jan wed.v. Aert
Martens
Rombouts, Wouter
Luijten, Gerit
Duijtz, E.
Masson, F.

daarvoor eigenares
president
schepen
getuige
secretaris

folio no.

soort akte

fiche 7, rij 3, foto

fragment van Index

opmerkingen

datum

Einde juli 2011
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