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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 3, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1759 20-9-1758 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Johannes * gemachtigde /verkoper   
Patronus, juffr. Maria wed.v. Abraham 
Masson 

constituante   

Blancken ?, …… notaris   
Patronus, Catrina  e.v. * verkoopster   
Patronus, Elisabet idem   
Patronus, Francois + broer / erflater / eerst 

secretaris 
Mierde  

Masson, Francois secretaris / verkrijger huijsinge, erve, stal, hoff en 
aengelag, den dries en hoff 
achter het huijs etc. met de 
grond achter het huis waarop 
de tiendschuur heeft gestaan, 
samen 2 lopst. 16 roeden, 
Hoogemierde bij de 
Roomsche kerck 

Peter Jan Zielis (Dielis ?) (o), 
Joost Colen (w), de gem. 
straat (z), de hof v. Goijaert 
Verbruggen (n) 

  perc. weiland en erve gent. 
den Beemt, ca. 4 lopst. 45 r. 

de gem. heijde (o), de Aa (w), 
Thomas Vromans (z), 
Jacobus van den Borne (n) 

Jansen (Janssens), (kind.) Hermanus # rentheffers   
Vromans, Tomas schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Rombouts, Wouter loco secretaris   
Janssens, Jacobus (in marge) voogd van #   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v t/m 4v, fiche 1, rij 1 Transport van obligatie  26-9-1758 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Visscher, Lambert lasthebbende / transp. Baesschot (Baarschot)  
Beersmans, Hendrina wed.v. Anthonij 
Smits 

constituante idem  

van Rijthoven, Johan Philip transportant idem  
van Rijthoven, Cornelis verkrijger Netersel  
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
van Rijthoven, Philip eerst rentheffer   
Beersmans, Jacob Jans idem   
van Herck, Adriaen schepen Hulsel  
Verhagen, Jan idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v t/m 5v, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  14-10-1758 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pasmans, Anthonij * verkoper   
van Son, Catrina e.v. * verkoopster   
Leesten, Jan  # koper   
Hagelaers, Peternel e.v. # koopster den Heijlaren beemt, 1 lopst. 

20 roeden 
Willem van Beers (o, w), de 
wed. Jan van Hoogstraten (z), 
de wed. Henrick Snellaars (n) 

  den Beemt in de Heijlaren, 1 
lopst. 10 roeden 

als voor 
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het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Jan Adriaen schepen Lagemierde  
Otten, Aelbert Jan idem   
Duijtz, E. getuige    
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5v t/m 6v, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  21-10-1758 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linckels, Adriaen * verkoper   
de Wijs, Maria Adriaen e.v. * verkoopster   
Leesten, Jan # koper   
Hagelaers, Peternel e.v. # koopster den Hooghuijsbeemt voor de 

Aa, 2 lopst. 7 roeden met den 
horst daarin 14 roeden 
tegenover de pastorij, Lage 
Mierde (leen v. 
Grobbendonk) 

de Aa (o), de Hoolstraet (w), 
de wed. Jan Fr. Janssens (z), 
de kind. Bartel Verhagen (n) 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adriaen idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7 t/m 8v, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport  6-11-1758 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Margo verkoopster Lagemierde  
Dijckmans, Anneken idem Alphen  
Schots, Cornelis momboir   
Dijckmans, Helena * verkoopster Alphen  
Janssens, Nicolaes e.v. *    
Dijckmans, Hermanus verkoper den Hulte (Hulten) onder Gils  
van Loon, Nicolaas # koper   
Dijckmans, Anthonet e.v. # koopster ½ erfstede, huijsingen, schuur 

, paardestal, schop, landerijen 
etc., Lagemierde, het 
Vloeijeijnde 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
den Armen van Hoogemierde idem   
de kerck van Lagemierde renthefster   
Fabri, Hendrick rentheffer Bladel  
het Comptoir der Domijnen idem   
de Back, ….. rentmeester   
Otten, Aelbert Jan schepen Lagemierde  
Verhagen, Jan Adrien idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 t/m 10v, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport in marge: kwitanties 1762 / 1773 2-12-1758 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Marten verkoper Hulsel  
van Daal, Jan momboir Oud Turnhout  
Verhagen, Jan schepen / toesiender   
van Herck, Adriaen idem   
vande Sande, (4 onm.kind.*) Marten    



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 89 
door E.A.M.Verspaandonk 

 3

Staas, Jennemari + moeder van *   
Verhagen, Michiel e.v. # koper   
Panenberg (Panenburgh), Adriaentje 
Hendrick  # 

koopster huijs, schuer, schop, gronden, 
Hulsel, samen ca. 40 lopst., 
het Voorteijnd 

 

het Comptoir van ‘slands Domijnen rentheffer   
de Rentmeester van Oirschot idem   
den Abt van St. Truijen idem   
Rombouts, Wouter president   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Francois secretaris   
van de Water, Johannes crediteur / ontv. 1762   
van Herck, Adriaan schepen 1762   
van der Heijden, Cornelis idem   
Trompen, Jan e.v. # debiteur 1773   
van der Ceelen, Peter schepen 1773   
Verhagen, Anth. idem   
van Heusden, J. secretaris 1773   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 t/m 12, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 1762 5-12-1758 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Francois secretaris / debiteur   
van de Water, Johannes * geldschieter / crediteur   
Verhoeven, Johanna e.v. * creditrice   
Masson, Johan # vader / borg   
Patronus, Catharina e.v. # moeder   
Vromans, Thomas schepen   
van de Zande, Wouter idem   
van Herck, Adriaan schepen / loco secret. Hulsel  
Duijtz, Ericus president 1762 Hoogemierde  
van der Heijden, Cornelis schepen 1762 Hulsel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 t/m 13, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport  28-12-1758 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx (Hendrikx), Adriaan Jan verkoper Oirschot  
Hendricx, Henderina * verkoopster Bladel  
van de Flaas, Dirck e.v. *    
Hendricx, Marcelis Jan # koper Hulsel  
Zweens (Sweens), Jennemie e.v. # koopster het Leijbroeck, 40 roeden, 

Hoogemierde 
de Aa (o), de gem.weg (w), 
Jan Lemmes (z), Thomas van 
de Zande (n) 

Vromans, Thomas schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v t/m 14v, fiche 1, 
rij 3 

Verkoop / transport  28-12-1758 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Wouter verkoper (1/3) Diessen  
van de Zande, Jan idem (1/3) Hoogemierde  
van de Zande, Thomas Hendrick * koper idem  
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van de Zande, Catharina Jan e.v. * koopster 2/3 huijs of camer, hoff en 
aengelag aen de Kerckstraat, 
div. perc. land, Hoogemierde 

 

het Klooster van Everbode rentheffer   
de Bacq, ….. rentmeester   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
het Klooster van Echternach rentheffer   
Vromans, Thomas schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  28-12-1758 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
van de Zande, Wouter idem   
van de Zande, Thomas Hendrick verkoper   
van de Zande, Jan * koper   
Martens, Elisabet e.v. * koopster huijs, hof, aengelag, gronden, 

Hoogemierde 
de kind. Wouter Hermans (o), 
Hendrick Luijten (w), de 
gem. straat (z), Wouter 
Hermans (n) 

Masson, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16 en 16v, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport  30-12-1758 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Thomas Hendrick * verkoper Hoogemierde  
van de Zande, Catharina Jan e.v. * verkoopster   
Martens, Matthijs (en h.vrouw) kopers 1/3 heijvelt, Hoogemierde 

aen de Soetreijt 
Martinus Deelen (o), Jan van 
den Berg (w), de kind. Peeter 
Zweens (z), de kind. Thomas 
van Vessem (n) 

Vromans, Thomas schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 t/m 18, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport  2-1-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Jan * verkoper Hoogemierde  
van de Zande, Elisabet Marcelis e.v. * verkoopster   
Masson, Francois secretaris / koper den Hoogen bocht, 1 lopst. 20 

roeden, Hoogemierde 
Jan van den Bergh (o, n), 
kind v. Dirck Fredericx (w), 
de gem. heijde (z),  

Vromans, Thomas schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Rombouts, Wouter president  / loco secr.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18 t/m 19v, fiche 1, rij 
3 

Verkoop / transport  9-1-1759 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Adriaen (bejaard jongman) gemachtigde /verkoper Lagemierde  
de Senepart, Jacques notaris Antwerpen  
van Doorn, Jan * koper   
………, Maria e.v. *  (deel) huijsinge, hoff, 

aengelag, landerijen (17 
percelen), samen ca. 32 lopst. 
13 roeden aen het 
Mispeleijnde 

 

de Kerck van Lagemierde renthefster   
de Back, …….. rentmeester   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Jan Adriaen schepen   
Otten, Aelbert Jan idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 t/m 21, fiche 1, rij 4 Verkoop / transport  9-1-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Doorn (van Doren), Jan * verkoper Lagemierde  
van Bladel, Maria Jan e.v. *    
Vincken, Adriaen # koper   
Dirckx, Willemijn Willem e.v. # koopster ½ lant en groes in de Cnol, 2 

lopst. 11 ½ roeden 
de kind. H. Panenburg (o), de 
kopers (w), de kind. Dirck 
Dijckmans (z), de gem. dijck 
(n) 

  ½ weijvelt, 1 lopst. 40 roeden de kopers (o), de Aa (w), 
Annemi Dijckmans (z), de 
gem. brug (n) 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adriaen idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 t/m 22, fiche 1, rij 4 Verkoop / transport  13-1-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Wouter president   
Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Francois secretaris / verkoper   
van de Zande, Wouter Hendrick * koper Hoogemierde  
van Heijst, Jenneke e.v. * koopster perc. weijlant met een eersel 

daer aen, gent. den Beemt, 
samen 4 lopst. 45 roeden 

de gem. heijde (o), de Aa (w), 
Thomas Vromans (z), 
Jacobus van den Borne (n) 

Verhagen, Jan Adriaen loco secretaris   
 

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

Verkoop / transport later vernaderd op 23 aug. 13-1-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Wouter Hendrick * verkoper Hoogemierde  
van Heijst, Jenneke e.v. *    
Masson, Francois secretaris / koper den Bogt, 4 lopst. 2 roeden, Hendrick Luijten (o), de kind. 
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Hoogemierde Clement Jansens (w), de gem. 
straat (z), de kind. Peeter 
Zweens (n) 

Rombouts, Wouter president   
Verhagen, Jan Adriaen schepen L.Mierde  
Vromans, Thomas loco secretaris   
Duijtz, E. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24 en 24v, fiche 1,rij 4 Verkoop / transport  17-1-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leesten, Jan * koopman / verkoper Lagemierde  
Hagelaars, Peternel e.v. *    
Linckels, Adriaen # koper   
de Wijs, Maria Adriaen e.v. # koopster den Heijlaren beemt, 1 lopst. 

20 roeden 
de wed./kind. Willem van 
Beers (o, w), de wed. Jan van 
Hoogstraten (z), de wed. 
Hendrick Snellaers (n) 

  den beemt inde Heijlaren, 1 
lopst. 10 roeden 

als voor 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adriaen idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25 en 25v, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport  17-1-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linckels, Adriaen * verkoper Lagemierde  
de Wijs, Maria Adriaen e.v. *    
Leesten, Jan # koopman / koper   
Hagelaers, Peternel e.v. # koopster den Hooghuijs beemt over de 

Aa, 1 lopst. 44 roeden, 
Lagemierde aen het 
Mispeleijnde (leen van 
Grobbendonck) 

Jan van Doorn (o), de Aa (w), 
dom. Keuchenius (z), Barbel 
wed. Verhagen (n) 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adriaen idem   
Masson, Francois secretaris   
Duijtz, E. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 en 26v, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport vernaderd  22-8-1759 12-2-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Wouter president   
van de Zande, Wouter schepen Hoogemierde  
Masson, Francois secretaris / verkoper   
Willems, Joseph Jacob * koper   
Martens, Maria e.v. * koopster den Boght, 4 lopst. 2 roeden, 

Hoogemierde 
Hendrik Luijten (o), de kind. 
Clement Jansens (w), de gem. 
straat (z), de kind. Peeter 
Zweens (n) 

Vromans, Thomas loco secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
27 en 27v, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport  20-2-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
van de Zande, Wouter idem   
Willems, Joseph Jacob * verkoper   
Martens, Maria e.v. *    
Masson, Francois secretaris / koper heijvelt en weijtje daeraen, 

gragten, wallen, aen de 
Suetrijt, Hoogemierde, samen 
2 lopst. 13 roeden 

 

Rombouts, Wouter president / loco secret.   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 en 28v, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport  20-2-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Thomas Hendrick * verkoper Hoogemierde  
van de Zande, Catharina Jan e.v. *    
Aarts, Jacobus # koper   
Huijbregts, Maria e.v. # koopster den Haanegriete Reijt, 1 lops. 

24 roedenHoogemierde 
den Armen (o), Thomas van 
de Zande (w), de kind. 
Goijaert Verbruggen (z), de 
kopers (n) 

  ½ heijvelt, 1 lopst. 40 roeden de gem. heijde (o, n), den 
Armen (w), Jan Batist van 
Leendt (z) 

Vromans, Thomas schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29 t/m 30, fiche 1, rij 5 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1760 10-3-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Aelbert Jan schepen / gemachtigde 
/ verkoper 

Lagemierde  

Miermans (Miertmans), Jacobus constituant   
Miermans, Adriaen idem   
vander Hagen, Benjamin notaris Bergen op Zoom  
van Loon, Jan Peter * koper   
Dijckmans, Elisabeth e.v. * koopster den halven beemt op 

Hongeren, 1 lopst. 22 ½ 
roeden, Hoogemierde 

de kind. Jan Leijten (o), de 
wed. W. van Eijck (w), de Aa 
(z), de kind. Jan 
Verspaendoncq (n) 

  ½ Munsters aengelag, 1 lopst. Hendrick van Gerwen (o), 
Gerit Huijbregts  (w), de 
kind. Jan Verspaendoncq (z, 
n) 

van de Sande, Wouter schepen   
Vromans, Thomas idem   
Rombouts, Wouter loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v en 31, fiche 2,rij 1 Transport  10-3-1759 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Cornelis deurwaarder / 
transportant 

Hilvarenbeek  

Damen, Peter * verkrijger Dun  
Cornelis, Mari Claes Lauvrijs e.v. * verkrijgster het Gagelreijs of Coppens 

veldeken van Thomas Evers, 
2 lopst. 3 roeden, Lagemierde 
Dun 

de Aa (o), de heijde (w) 

  de Brod en Havermans 
beemdeken, samen 3 lopst. 44 
roeden, Dun 

de Aa (o), de heijde (w) 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adriaen idem   
Rombouts, W. loco secretaris   
Duijtz, E. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v en 32, fiche 2,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte kwitantie in marge 23-3-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Marten vroeger armmr. / 
debiteur 

Hulsel  

den Armen van Hulsel crediteur   
van Herck, Adriaen borg   
Verhagen, Jan idem   
Rombouts, Wouter president   
Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adriaen idem   
Masson, F. secretaris   
van der A, Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 t/m 33, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  17-4-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Herman Francis * verkoper Heukelom (Oisterwijk)  
van de Plas, Anneken Jansse e.v. * verkoopster   
van de Sande, Wouter # koper Lagemierde  
Hermans, Catelijn e.v. # koopster aensteede, 54 roeden, 

Lagemierde, het 
Wellenseijnde 

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

den Armen van Reusel rentheffer   
  kamer aende huijsing van 

Peter Hermans 
 

  den Bogt, 1 lopst. 34 roeden Peter Hermans  (o, w), de 
ackerstraat (z), Arnoldus 
Peijnenburg (n) 

  ½ den Houtert, 1 lopst. 3 
roeden 

de straat  (o), de kopers  (z), 
Anth. Peters (w), Waltherus 
Kolen (n) 

  het Cleijn Elsken, 1 lopst. 5½  
roeden 

Bert Verbaendert (o), de gem. 
straet (w), Peter Hermans (z), 
Jan Batist Luijten (n) 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adriaen idem   
Masson, Fr. secretaris   
Duijtz, E. getuige   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v en 34, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  20-4-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Michiel * verkoper   
Panenburg, Adriaentje e.v. *  verkoopster   
van Herck, Adriaen koper den Weijen hoff dries, 1 

lopst. met den gragt, Hulsel 
de erfgen. Jan Goutsmits  (o, 
n), de gem. straet (w), Dirck 
Casteleijns (z) 

Verhagen, Jan schepen   
Otten, Aelbert Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v en 35, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  20-4-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lucas, Joost * verkoper Hulsel  
Jansen, Hendrina e.v. * verkoopster   
Hendrix (Hendrikx), Hendrik Peter koper ( ½ )den Boorten dries, 1 

lopst., Hulsel 
de gem. straet (o), Adriaen 
Rombouts (w, n), de erfgen. 
Frans Willems (z) 

van Herck, Adriaen schepen   
Verhagen, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35v en 36, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  18-5-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Adriaen * verkoper Hulsel  
Hendrix, Hendrien Adriaen e.v. * verkoopster   
van de Grint (vander Grinten), Mattijs # koper / molenaar Lagemierde  
Raassens, Hendrien e.v. # koopster het Weijke, 1 lopst. 15 roeden 

, Hulsel 
de Aa (o), de heijde (w), 
Claes Otten (z), de wed. 
Dirck Dijckmans (n) 

van Herck, Adriaen schepen   
Verhagen, Jan idem   
Duijtz, E. getuige   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v en 37, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport  21-5-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Wouter president / erfgen.v.* / 
verkoper 

Lagemierde  

de Ladale, Jacobus + *    
Willems, Jacobus Adriaen # koper   
Sol, Catrien e.v. # koopster heijvelt int Breeven, ca. 2 

lopst. 
Jacobus Luijten (o), de wed. 
Anthonij Smits (w), de gem. 
heijde (z, n) 

Vromans, Thomas schepen   
Verhagen, Jan Adriaen idem   
Otten, Aelbert Jan loco secretaris   
de Ladale, Cornelia    
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 t/m 38, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport  14-7-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leppens, Jan  verkoper Hulsel  
Willems, Peter Frans koper   
Willems, Hendrik Frans idem den Weijer bij de steenovense 

busch, voor en over de Aa, 1 
lopst. 48 roeden 

Cornelis van der Heijden (o), 
de gem. heijde (w), de wed. 
Adriaen Willems (z), de wed. 
Jan van Herck (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van Herck, Adriaen schepen   
Verhagen, Jan idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38v en 39, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport  11-8-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
van de Zande, Wouter idem   
van Gerven, Hendrick * verkoper   
van de Zande, Jenneke e.v.  * verkoopster   
Willems, Joseph Jacob # koper   
Martens, Maria e.v. # koopster perc. erffs (heijvelt) aen de 

Suet Reijt 
de gem. heijde (o), Maria 
Luijten (w), F. Masson (z), 
Jan Schoormans (n) 

Masson, F. secretariss   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v en 40, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport  21-8-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Thomas Hendrick * verkoper Hoogemierde  
van de Zande, Catharina Jan e.v. * verkoopster   
Lemes (Lemmens), Wouter  koper ’t Bugtjen tussen de 

Smitsstraat en ’t Wisselt 
den Armen (o, z), de kind. 
Jan Leijtens (w), de koper (n) 

Vromans, Thomas schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v t/m 41v, fiche 2, 
rij 2 

Verkoop / transport  23-8-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Francois secretaris   
van de Zande, Thomas Hendriks * vernaderaar den Bogt, 4 lopst. 2 roeden, 

aen de Lindestraat, 
Hoogemierde 

Hendrik Luijten (o), de kind. 
Clement Jansens (w), de gem. 
straat (z), de kind. Peeter 
Zweens (n) 

van de Zande, Wouter Hendriks daarvoor verkoper   
van de Zande, Catharina Jan e.v. *    
Rombouts, Wouter president   
Otten, Aelbert Jan schepen   
Vromans, Thomas loco secretaris   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 89 
door E.A.M.Verspaandonk 

 11

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42 t/m 43, fiche 2, rij 2 Transport van obligatie  29-8-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Amelrooij, Jan oppervoogd / transp. Oirschot  
Timmermans, Paulina * onm.   
den Armen van Lagemierde verkrijger    
de gemeente van Lagemierde rentgeldster   
Bonaerts, Paulus Jochem eerst rentheffer   
Timmermans, Johannes + vader v. * / erflater Middelbeers  
Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v en 44, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport  13-9-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Esch, Wouter * verkoper Hilvarenbeek  
Bruers, Jenneken Gerit e.v. * verkoopster   
van de Sande, Peter # koper Dun  
Stats, Peternel Cornelis e.v. # koopster den Houtert, 2 lopst. 30 

roeden 
Anthonij Peters (z), de 
stroom (rondom) 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adriaen idem   
Duijtz, E. getuige   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 t/m 46, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport  25-9-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
van de Zande, Wouter idem   
van de Sande, Thomas Hendrick * verkoper   
van de Sande, Catrien Jan e.v. * verkoopster   
Masson, Francois secretaris / koper de Looije bus met een weijtje 

daeraen, Hoogemierde 
(helft onder Reusel) 

de Aa (o), Jan Martens van de 
Sande (w), Dries van Doorn 
(z), Martinus Deelen (n) 

  ½ schuurplaats in de Stadt Jacobus Clemens Jansens (o, 
n), de kind. Steven 
Verspaandonk / kind. Dirck 
Fredericx (z), de gem. straat 
(w) 

Otten, Aelbert Jan schepen / loco secrets.   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 t/m 47, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport  15-10-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Wouter president Hoogemierde  
Masson, Jan schepen   
Verspaendonck, Jan verkoper   
Verspaendonck, Maria * verkoopster   
Beckers, Wouter e.v. *    
Verspaendonck, Peeternel  verkoopster   
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Verspaendonck, Hendrick broer / koper ¾ steede, huijs, schuer, schop 
, aengelag etc., de Stadt, 
Hoogemierde 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de kerck van Hoogemierde renthefster   
de Domijnen rentheffer   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v en 48, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport  15-10-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Jan idem   
Verspaendonck, Hendrik verkoper   
Verspaendonck, Jan broer /bewoner / koper ¼ steede, huijs, schuer, 

schop, hof, etc., Hoogemierde 
in de Kerkstraat 

Dirck Frederikx (o), de gem. 
straat (w, z),  de wed. Marie 
Snijders (n) 

de kerk van Hoogemierde renthefster   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v en 49, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  19-10-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Matthijs verkoper Hoogemierde  
Martens, Maria * verkoopster idem  
Willems, Joseph Jacob e.v. *    
van de Zande, Jan koper steede, huijs, hoff, aangelag,  

etc., Hoogemierde in de 
Smitsstraat 

 

het Clooster van Everbodem (Averbode) renthefster   
 rentheffer Oirschot  
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 t/m 50, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  19-10-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Jan idem   
van de Zande, Jan * verkoper   
Martens, Elisabet e.v. * verkoopster   
Martens, Matthijs koper steede, huijs, hoff, heijde, 

etc., Hoogemierde 
 

  perc. erve, Hoogemierde kind v. Peternel van Heijst (o) 
, de wed. Jan Martens (w), 
Dirck Frederix (z), de gem. 
straat (n) 

  perc. erffs Jan Batist van Leendt (o), 
klooster van Everbode (z), de 
gem. straat (w), de verkopers 
(n) 

Masson, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 en 50v, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  22-10-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lucas, Joost * verkoper Hulsel  
Jansen, Hendrien e.v. * verkoopster   
Hendrix, Hendrick Peter koper den Heijbeemt aen de plassen 

bij de Steenovense bus, ca. 
1½ lopst., Hulsel 

de verkopers (o, w), Adriaen 
van Herck (z), de wed. 
Adriaen Willems (n) 

van Herck, Adriaen schepen   
van der A, Adriaen idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 en 51v, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  30-10-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Jan Adriaen verkoper   
van Eijndhoven, Jasper (en kind. *) kopers het Weijveldeken van de Vos, 

1 lopst. 43 roeden, 
Lagemierde, ’t Wellenseijnde 

een heijvelt (o), de gem. 
heijde (w), Arnoldus 
Peijnenburg (z), Gerit Luijten 
(n) 

Verhagen, Jenneken moeder van*   
Verhagen, Gielen daarvoor eigenaar   
Otten, Aelbert Jan schepen   
van Herck, Adriaen idem Hulsel  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 en 52v, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  2-11-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Broeck, Maria * verkoopster   
Verspaendonck, Jan e.v. * verkoper   
van de Zande, Gijsbert koper ½ steede, schuur, heijde etc., 

Hoogemierde, de Stadt 
 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
‘sLands Domijnen idem   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53 en 53v, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  7-11-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lucas, Joost * verkoper Hulsel  
Jansen, Hendrien e.v.* verkoopster   
Vincken, Adriaen # koper Lagemierde  
Dirkx, Willemijn Willem e.v. # koopster den Blacken beemt, 1 lopst. 

15 roeden, Hulsel tussen de 
plassen en de Steenovense 
bus 

Cornelis vander Heijden c.s. 
(o), de Aa (w), de koper (z), 
de erfgen. Adriaen Willems 
(n) 

  den Heijbeemt, 2 lopst., idem Cornelis vander Heijden (o), 
de Aa (w), de kind. Jan 
vander Heijven (z), koper (n) 
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van Herck, Adriaen schepen   
vander A, Adriaen idem   
Masson, F. secretaris   
Duijtz, E. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54 t/m 55, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  12-11-1759 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Adriaen schepen Hulsel  
vander A, Adriaen idem   
Lucas, Joseph Corstiaen * verkoper   
Jansen, Henderin e.v. * verkoopster   
Masson, Francois secretaris / koper den Heijbeemt met het 

Mastbosch daar aen / op, 
samen  ca. 4 ½ lopst. 

Hendrick Peeter Hendrix (o), 
de gem. heijde / bos (w), 
Adriaen van Herck (z), de 
erfgen. Adriaen Willems (n) 

Rombouts, Wouter loco secretaris   
Duijtz, E. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55v t/m 56v, fiche 2, 
rij 5 

Verkoop / transport  8-1-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lucas, Joseph Corstiaen * verkoper Hulsel  
Jansens, Henderin e.v. * verkoopster   
Masson, Frans secretaris / koper stuckjen erff (mast of dennen) 

, breed 8 bedden, Hulsel de 
kant van Bladel 

de aensteede van de 
verkopers 

van Herck, Adriaen schepen   
van der A, Adriaen idem   
Verhagen, Jan oud schepen / loco 

secretaris 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57 t/m 59, fiche 2, rij 5 Verkoop / transport met voorwaarden 16-1-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hellemont (Helmont), Marten* verkoper Lagemierde  
Wijnants, Elisabet e.v. * verkoopster   
Palms, Willem # mr. timmerman / 

winkelier / koper 
  

van Loon, Adriaentje Peter e.v. # koopster huijs, hoff, aengelag, 3 lopst. 
4 roeden, Lagemierde 

een straetje (o), de kind. 
Hermanus Janssens (w), de 
gem. straet (z), de verkopers 
(n) 

  Lant in den Bogt, 6 lopst. 
30roeden 

de verkoper (o), de kind. 
Hermanus Janssen (w), de 
kopers (z), Paulus 
Keuchenius (n) 

de Back, Cornelis rentmeester   
  Lant op den Hogen weg, 1 

lopst. 45 roeden (leen van den 
Bogaert ) 

den Hogen weg (o), Peter 
Marten Staes (w), Josijn 
Wittens (z), Arm ackerken 
(n) 
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  het Daelackerken, 1 lopst. 52 
roeden (Leen van Tuldel, 
Hilvarenbeek) 

Paulus Keuchenius (o, n), Jan 
de Cort (w), de koper (z) 

  den ½ Beemt, 1 lopst. 53 
roeden 

de wed. Jan Fr. Jansen (o), de 
Aa (w), Josijn Wittens (z), 
Marie Hermans 
(H.Mierde)(n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
  den ½ Beemt, 2 lopst. 53 

roeden 
Catholijn Hermans (o), de Aa 
(w), Paulus Keuchenius (z), 
de kind. Hermanus Janssens 
(n) 

  het Laer, 1 lopst. 40 roeden de kind. Mari Colen (z, n), 
Peter Hermans (o), Jasper van 
Eijndhoven c.s. (w) 

  den Winckelbeemt, 4 lopst. 
(Leen van Tuldel) 

de wed. Jan Francis Janssens 
(o, z), de Aa (w), Paulus 
Keuchenius (n) 

de Kerck van Lagemierde renthefster   
van Helmont, …….. zuster v. * / 

bewoonster 
kamer Rombouts hoff 

Haren, Jan bewoner   
Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adriaen idem   
Masson, Francois secretaris   
Duijtz, E. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59 en 59v, fiche 2,rij 5 Verkoop / transport  27-1-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Jan idem   
de broeders van het Beij ofte 
Ambrosiusgilde, Hoogemierde * 

kopers den Hoogacker, Hoogemierde Anth. van Heijst (o), 
Martinus Deelen (w, z), Jan 
Batist van Leendt (n) 

van de Zande, Jan deken van *   
van Leendt, Jan Batist idem   
Lemmes (Lemmens), Jan hoofdman van *   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60 t/m 61, fiche 2, rij 5 
/ fiche 3, rij 1 

Verkoop / transport  11-2-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooft (Hoof), Peeter verkoper   
Luijten, Jan Batist * koper   
van Zoest (Soest), Catrina e.v. * koopster steede, huijs, hoff, aangelag 

in de Hoogstraat, 
Hoogemierde 

 

  Lant in de aansteede  
  Lant in ’t Bugtje  
  den Voorsten langen acker  
  Lant nevens…… Gerit Luijten bugtje 
  den Langen dries  
  den beemt aen den Langvoort  
  eersel daaraan  
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  het Nieuwvelt  
  den Langen acker  
  1/3 in Truijen Faas dries  
  1/3 het driesken achter 

Luijten bugtjen 
 

  ½ de Middelste Vrietsmeer  
  ½ Hanne Reijt  
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v en 62, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport  27-5-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Margo * verkoopster   
Schoormans, Lauvreijs e.v. * verkoper   
Otten, Peeter # koper Lagemierde  
Luijten, Clasina e.v. # koopster de Hoffstadt, 1 lopst. 55 

roeden, Hoogemierde ’t 
Culdersroode 

de heerbaan (o), de Abdij van 
Everbodem (w), Hendrick Jan 
Hermans (z), Jan Lemmes (n) 

Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v en 63, fiche 3,rij 1 Transport van erfrente  2-7-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Wouter president Hoogemierde  
Masson, Jan schepen   
Vromans, Thomas executeur test. / 

transportant 
  

van Hooff, Peeter + * erflater   
Coolen, Helena + e.v. * erflaatster   
de Diaconij Armen, Hoogemierde verkrijger   
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v t/m 64v, fiche 3, 
rij 1 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1761 11-8-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas executeur / verkoper   
van Hooff, Peeter + * erflater Hoogemierde  
Coolen, Helena + e.v. * erflaatster   
Larmit, Adriaen # koper   
Leijtens, Elisabet e.v. # koopster huijsinge, stal, schuer, schop 

etc., Hoogemierde inde 
Hoogstraat, samen 7 lopst. 10 
roeden 

Cornelis van den Heuvel (o), 
Jan Lemmes (w), de gem. 
straat (z), de erfgen. Goijert 
Leijtens (n) 

Rombouts, W. schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, Francois secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
65 en 65v, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport  17-9-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Jan idem   
Adams, Jan verkoper Tilburg  
de Kort, Aelbert * koper   
van den Borne, Catrien e.v. * koopster ½ beemt van Ansem 

Adriaens aan de Smeeling, 
het geheel 2 lopst. 18 roeden 

Hendrik Adriaansen (w) 

Masson, Francois secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 t/m 67v, fiche 3, rij 
1 

Verkoop / transport (2x)  17-9-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Jan verkoper Tilburg  
Wittens, Adriaen * koper   
Coolen, Clasina e.v. * koopster ½ den beemt van Ansem 

Adriaens aen de Smeeling, 
het geheel 2 lopst. 18 roeden 

Hendrik Luijten (o) 

Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   
Cools, Peeter # koper   
Luijten, Dorathea e.v. # koopster 2 Eersels, samen 2 lopst. aan 

den beemt van Ansem 
Adriaens 

Hendrik Luijten (o), de gem. 
heijde (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 t/m 69v, fiche 3, rij 
2 

Verkoop / transport (2x)  29-9-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan schepen Hoogemierde  
Vromans, Thomas idem   
van den Bergh, Maria verkoopster Arendonk  
Larmit, Adriaen * koper   
Leijtens, Elisabet e.v. * koopster acker in de Hoogackers, 1 

lopst., Hoogemierde 
 

  ’t Cleijn Haen Reijtje, 30 r.  
  ’t Landt achter Maeij Bierens, 

2 lopst. 19 roeden 
 

Masson, Fr. secretaris   
van den Heuvel, Cornelis # koper perc. heijvelt aen de Zuet 

Reijt, 1 lopst. 10 roeden, 
Hoogemierde 

 

  perc. in een buske … 2 ½ r. ?  
Meijnendonk, Jenna e.v. # koopster   
    
    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69v en 70, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport  30-9-1760 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Christiaans, Anthonet Marice verkoopster   
Dirckx, Joost * koper   
van Gerven, Johanna e.v. * koopster den Heijbeemt, Hulsel Cornelis van der Heijden (o, 

z, n?), Adriaan van Herck (w) 
van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
Masson, F. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  10-10-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Adriaen verkoper   
Matteijsen (Mathijssen), Cristina verkoopster   
Matijsen, Yda idem   
van Dun, Peter verkoper   
van Gestel, Henrdrick idem   
Coolen, Joost * koper   
Martens, Maria e.v. * koopster ¾  de Vridtsmeer, ca. 2 lopst., 

Hoogemierde 
de gem. heijde (w), Tist 
Luijten (z, n) 

Schoormans, Laurens schepen   
Masson, Jan president   
Masson, F. secretaris   

 

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

Transport na vernadering  27-10-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Larmit, Adriaen * eigenaar   
Leijtens, Elisabet e.v. *    
van den Bergh, Jan Willem vernaderaar Ravens (Ravels)  
  den acker in de Hoogackers, 

1 lopst., Hoogemierde 
 

  ’t Cleijn Reijtje, 30 roeden  
  Landt agter Maaij Bierens, 2 

lopst. 19 roeden 
 

van den Bergh, Maria eerder verkoopster   
Masson, Jan president Hoogemierde  
Schoormans, Laurens schepen   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73 t/m 74v, fiche 3, rij 
3 

Verkoop / transport  30-10-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Magiel  verkoper Hulsel  
Verbaandert, Jan (en h.vrouw) kopers steede, huijs, stal, landerijen, 

Lagemierde aen het 
Wellenseijndt 

 

  den Bogt (Leen van Tuldel, 
Hilvarenbeek) 

Jan Verhagen (o), Geert 
Luijten (w), Wouter van de 
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Zande ( z) 
den Armen van Reusel rentheffer   
de Back, ….. rentmr.   
het Clooster van Everbodem (Averbode) rentheffer   
Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v t/m 75v, fiche 3, 
rij 3 

Verkoop / transport  1-11-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirckx, Corstiaen * verkoper   
Voeten, Lisabet e.v. *    
Hulsmans, Jenna (wed.) koopster den Keetellepper, Hulsel 

(Ketellapper) 
 

  Dirck Hermans heijvelt  
van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 en 76v, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1761 18-11-1760 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijndhoven, Jasper * verkoper   
Verhagen, Jenna Anth. e.v. * verkoopster   
Havermans, Adriaen # koper Dun  
van Poppel, Peternel e.v. # koopster Jan Jansen heijvelt of den 

Boght (2 perc.) samen 9 
lopst. 13 roeden, Lagemierde 

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

het Comptoir der Domijnen rentheffer sHertogenbosch  
Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77 en 77v, fiche 3,rij 3 Transport na vernadering eind ontbreekt / niet gepasseerd 6-1-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Palms, Willem* mr. timmerman / 
eigenaar 

  

van Loon, Adriaentje Peeter e.v. *    
de Kort, Aelbert vernaderaar Hoogemierde  
  steede, huijs, hoff, aengelag, 

3 lopst. div. gronden 
 

van Helmont, Marten # daarvoor verkoper   
Wijnants, Elisabet e.v. #    
de Back, ….. rentmr. (Lant in den Bogt, 6 lopst.)  
  Lant op den Hoogweg (Leen 

van den Bogaert) 
 

  het Daelackerken (Leen van 
Tuldel) 

 

den Armen van Hoogemierde rentheffer den helven beemt de Aa (w) 
  den Winkelbeemt (Leen van 

Tuldel) 
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de Kerck van Lagemierde renthefster   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 en 78v, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport  15-1-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vincke (Vinken), Adriaan * verkoper   
Dirckx, Willemijn Willem e.v. * verkoopster   
van der Heijde, Cornelis (en h.vrouw) kopers den Blocken beemt, Hulsel  
  den Heijbeemt  
Lucas, Joost Corstiaan (en vrouw) daavoor eigenaars   
van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
Masson, Jan idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79 en 79v, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport in marge: kwitantie  19-2-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goudtsmits (Goutsmits), Peeter * verkoper Hulsel  
Vervugt, Josijna Cornelis e.v. * verkoopster   
Willems, Peeter Frans koper   
Willems, Hendrik Frans idem d’ aensteede, Hulsel ontr. den 

toren 
de gem. straat (o), Nijs 
Janssen (w), Jan Verhagen 
(z), Frans van der Cheelen (n) 

van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 t/m 84, fiche 3, rij 4 Verkoop / transport (3x)  26-2-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lucas, Adriaen momboir / verkoper   
Lucas, (onm.kind.*) Joseph Corstiaen    
Janssens, Henderien moeder van *   
Dirckx, Corstiaan # koper   
Voets, Elisabet e.v. # koopster 1/3 den Artinck, het geheel 

ca. 11 lopst., Hulsel 
de erfgen. Adriaan Willems 
(o), de gem. ackerweg (w), 
Cornelis van der Heijden (z), 
de wed. Adriaan Willems (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijde, Cornelis idem   
Masson, Francois secretaris   
Verhagen, Jan Ant. koper 1/3 den Artinck, het geheel 

ca. 11 lopst., Hulsel 
de erfgen. Adriaan Willems 
(o), de gem. ackerweg (w), 
Cornelis van der Heijden (z), 
de wed. Adriaan Willems (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
Janssen, Jacobus (en vrouw) kopers   
van der A, Jan koper   
Palms, Willem ^ koper   
van Loon, Adriaentje Peter e.v. ^ koopster 1/3 den Artinck, het geheel 

ca. 11 lopst., Hulsel 
de erfgen. Adriaan Willems 
(o), de gem. ackerweg (w), 
Cornelis van der Heijden (z), 
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de wed. Adriaan Willems (n) 
den Armen van Hulsel rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84v t/m 89v, fiche 3, 
rij 5 

Verkoop / transport (5x)  26-2-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lucas, Adriaen momboir / verkoper   
Lucas, (onm.kind.*) Joseph Corstiaen    
Janssens, Henderien moeder van *   
Janssen, Jacobus (en vrouw) kopers   
van der A, Jan koper   
Palms, Willem # idem   
van Loon, Adriana Peeter e.v. # koopster den Kesieacker, ca. 1½ lopst., 

Hulsel 
de wed. Adr. Willems (o), 
Peeter Goudsmits (w), 
Sijmon Waijers (z), Peeter 
Dirckx (n) 

van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
Masson, Francois secretaris   
Willems, Peeter Frans (en vrouw) kopers den Mortel, ca. 1 lopst., 

Hulsel 
den ackerweg (o, z), Sijmon 
Waijers (w, n) 

Dirckx, Hendrick (en h.vrouw) kopers den Liskensacker, ca. 2 lopst., 
Hulsel 

den ackerweg (o), de erfgen. 
Japik Janssen (z), Jan Leijten 
(n) 

van der A, Adriaen ^ koper   
Leppens, Josijn e.v. ^ koopster den Vraijsen acker, ca. 1½ 

lopst., Hulsel 
de wed. Ansem Peter Dirckx 
(o), de gem. ackerweg (w), de 
erfgen. Japick Janssen (z), 
Gozewinus van de Wouw (n) 

Dirckx, Hendrick ** koper   
van de Ven, Maria e.v. ** koopster   
Dirckx, Peeter ## koper   
Staps, Lisabet e.v. ## koopster den Smits acker (2 perc.), ca. 

1½ lopst., Hulsel 
Sijmon Waijers (o), den 
ackerweg (w), de erfgen. Jan 
van der Heijden (z), de wed. 
Ansem Peter Dirckx (n) 

  part in ’t Blecq, ca. ½ lopst. Adr. van der A (o), de erfgen. 
Jan van der Heijden (w, n), de 
wed. Adriaen Willems (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89v t/m 94v, fiche 3, 
rij 5 

Verkoop / transport (5x)  6-3-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lucas, Adriaen momboir / verkoper   
Lucas, (onm.kind.*) Joseph Corstiaen    
Janssens, Henderien moeder van *   
Hendrickx, Marcelis # koper   
Zweens, Jennemie e.v. # koopster den Grooten hoff, Hulsel  
van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
Masson, Francois secretaris   
Janssen, Jacobus (en vrouw) kopers   
van der A, Jan koper   
Palms, Willem ^ idem   
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van Loon, Adriaantje Peter e.v. ^ koopster de Heugt en Leegt aen 
weerskanten van den Dijck, 
Hulsel 

 

de Abdij van St. Truijen renthefster   
Dirckx, Corstiaan ** koper   
Voets, Elisabet e.v. ** koopster de Huijsplaats, hoff en 

grooten dries, Hulsel 
 

de Back, …… rentmr.   
………. rentheffer Oirschot  
Willems, Jan ## koper   
Zweens, Cornelia e.v. ## koopster het Hij kwaatvelt met de 

gragten en mastbos daaraan, 
Hulsel 

 

Hendrickx, Marcelis # koper   
Zweens, Jennemie e.v. # koopster het groes kwaatvelt, Hulsel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95 en 95v, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport   9-3-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zeegers (Seghers), Jan * verkoper Hulsel  
Cooijmans, Jenna e.v. * verkoopster   
Hendrickx, Marcelis Jan # koper   
Zweens, Jennemie e.v. # koopster ½ beemt, Hulsel de verkopers (o, z), de kopers 

(w), Gielen Verhagen (n) 
  een acker Hendrick Peter Hendrickx (o) 

, Dirck van der A (w), de 
kopers (z), de verkopers (n) 

van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96 en 96v, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport   9-3-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen (Koolen), Joseph (Joost) verkoper   
Coolen, Clasina * verkoopster   
Wittens, Adriaen e.v. *    
van Dun, Peeter verkoper   
van Gestel, Hendrick idem   
van Hooff, Peeter + (en vrouw +) erflaters   
Mattijsen (Mathijssen), Christiaan koper   
Mattijsen, Yda koopster den Grooten Veeterbeemt, 

Lagemierde, ’t Wellenseijnde 
Jan Verhagen (o), de kopers 
(z, w), Wouter van de Zande 
(n) 

Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97 t/m 98, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  met voorwaarden 12-3-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijsen, Anthonetta Corstiaens verkoopster   
van Herck, Adriaen schepen / voogd   
van der Hijden (Heijden), Jan koper   
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van der Hijden, Bartel koper   
van der Hijden, Dingna koopster   
van der Hijden, Cornelis koper   
van der Hijden, Jan Corstiaen idem huijs, hoff, aengelag, Hulsel Adriaen Willems (o, z), den 

Armen van Hulsel (w), de 
kopers (n) 

  den Langen acker achter den 
toren 

de wed. Ansem Peeter Dirckx 
(o), de kopers (w), Peeter 
Dirckx (z), den Armen (n) 

  het Looijken de gem. straat (o), de wed. 
Cornelis Zweers (w), de 
kopers (z), Jacobus van 
Herck (n) 

  heijvelt achter het Looijken Jan Cools (o), Marten Goris 
(w), de erfgen. Corst. 
Matijsen (z),de molenweg (z) 

Masson, Jan president   
van Herck, Adriaen schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98v en 99, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport   12-3-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Adriaen verkoper Hulsel  
Dirckx, Peeter * koper   
Staps, Elisabeth e.v. * koopster ½ den Gerijne ? beemt, 

Hulsel 
de kopers (o), Corst. Dirckx 
(w), de verkoper (z), Nijs 
Janssens (n) 

van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99v en 100, fiche 4, rij 
2 

Verkoop / transport  in marge: kwitantie 1773 19-3-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Peter mr. smid / verkoper Lagemierde  
Zwagemakers, Johannes 
(Swaegemkers) 

koper het Gagelrijs, 3 lopst. 6 
roeden, Dun 

de Aa (o), de gem. heijde (w), 
Peter van de Zande (z), Peeter 
Damen (n) 

Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, Francois secretaris   
Huijbregts, Willem schepen 1773   
Lemmens, Jan B. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v t/m 102, fiche 4, 
rij 2 

Vesting bij vonnis wegens niet compareren / weigering 
van vernadering door kopers 

27-3-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verster, Isaac stadhouder / requirant   
Palms, Willem * eerder koper   
van Loon, Adriaantje e.v. *    
van Helmont, Marten (en vrouw) eerder verkoper   
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de Kort, Aelbertus vernaderaar   
Otten, Aelbert Jan schepen Lagemierde  
van de Zande, Wouter idem   
  Antwerpen (costumen van -)  
Masson, F. secretaris   

 

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

Verkoop van obligaties (3x)  6-4-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan president Hoogemierde  
Schoormans, Laurens schepen   
Vromans, Thomas schepen / executeur / 

verkoper 
  

van Hooff, Peeter * + erflater   
Coolen, Helena + e.v. * erflaatster   
Janssens, Wouter (jongman) koper   
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
het Corpus van Reusel idem   
het Comptoir der Beede  sHertogenbosch  
Lemmes (Lemmens), Jan eerder rentheffer / 

transportant 
  

Masson, F. secretaris   
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 105v en 106, 
fiche 4, rij 3 

Kwitantie  19-3-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Timmermans, Hendrik momboir   
Timmermans, (minderj.kind.) Johannes    
Crullenbergh, ……. procureur   
Huijbregs, Peeter debiteur Reusel  
Vrijssen, Maria debitrice idem  
Dirks, Jan * rentgelder   
Jenten, Anneken e.v. *    

 

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

Verkoop van obligatie in marge: kwitantie 6-4-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan president Hoogemierde  
Schoormans, Laurens schepen   
Vromans, Thomas schepen / executeur / 

verkoper 
  

van Hooff, Peeter * + erflater   
Coolen, Helena + e.v. * erflaatster   
Timmermans, Hendrik momboir / koper   
de Rooij, Cornelis toesiender / koper   
Timmermans, (minderj.kind.) Johannes    
Huijbregts, Peeter # rentgelder Hulsel  
Vrijssen, Maria e.v. # rentgeldster   
Masson, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
107 t/m 108, fiche 4, 
rij 3 

Verkoop van obligatie  21-5-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan president Hoogemierde  
Schoormans, Laurens schepen   
Vromans, Thomas schepen / gemachtigde 

/ verkoper 
  

van Hooff, Peeter * + vroeger / president / 
erflater 

  

Coolen, Helena + e.v. * erflaatster   
Rombouts, Wouter schepen 1760   
Duijtz, Ericus # koper Hulsel  
van Hoeven, Dina e.v. #    
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
Schots, Cornelis president 1748 Hoogemierde  
Lemmens, Wouter Jan schepen 1748   
Cools, Peter idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108v en 109, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop / transport  21-5-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan president   
van der Heijden, Cornelis schepen Hulsel  
van der A, Jan * verkoper   
Leemans, Adriaantje e.v. * verkoopster   
van Herck, Adriaen koper den Geleegen beemt, 1 lopst. 

43 roeden, Hulsel 
de straat (o), de Aa (w), de 
koper (z, n) 

  den Agtersten bogt, 3 lopst. 
20 roeden 

Jan Verhagen (o), Evert 
Helsmans (w, z), Adriaen 
Rombouts (n) 

  den Agtersten acker, 2 lopst. 
32 roeden 

Hendrik Peter Hendrix (o), 
Hendrik Dirckx (w), Sijmon 
Waijers (z), den molenweg 
(n) 

Masson, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109v en 110, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop / transport  1-6-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Mattijs * verkoper   
Andriessen, Maria Everaart e.v. * verkoopster   
Larmit, Adriaan # koper   
Leijtens, Elisabet e.v. # koopster stuck beemts, 44 roeden, 

Hoogemierde 
Hendrik Adriaans (o), de 
wed. Wouter van Eijk (w), de 
erfgen. Peter van Hoof (z), de 
erfgen. Jan Schoormans (n) 

Masson, Jan president   
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
Masson, Francois secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
110v en 111, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop van obligatie  8-6-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Jacobus verkoper Netersel  
de Kerke van Hooge- en Lagemierde kopers   
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
van Gent, Adriaen geldschieter 1701   
Masson, Jan president   
Vromans, Thomas schepen   
Otten, Aelbert Jan idem   
Masson, Francois secretaris   
van de Sande, Wouter getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
111v t/m 112v, fiche 
4, rij 4 

Verkoop / transport  2-7-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Marten * verkoper Lagemierde  
Wijnants, Elisabet e.v. * verkoopster   
Merckx, Laurens # mr. schoenmaker / 

koper 
  

Waijers, Annemie e.v. # koopster ’t aengelagh tegens de 
pastoorshoff , den Neeskens 
acker, samen ca. 4 lopst., 
Lagemierde 

Willem van der A (o), de 
kind. Hermanus Janssen (w), 
Willem Palms (z), Peter 
Hermans (n) 

de Abdije van Everbodem (Averbode) renthefster   
Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112v t/m 114, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop / transport met los blad Hilvarenbeek  get.: 
C.v.Heusden 

4-8-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas vader / verkoper   
Goris, Marten momboir / idem   
Vromans, (4 onm.kind. *) Thomas    
Peters, Elisabet Anthonij + (1e vrouw) moeder van *   
Peters, Dorathea Anthonij # verkoopster   
Adriaans, Aart e.v. #    
Peters, Anna Anthonij ^ verkoopster   
Vromans, Jan e.v. ^    
Hermans, Peter (en vrouw) kopers Dun (Hilvarenbeek)  
  ( ¾ ) den Lemmensbeemt, 2 

lopst. 53 roeden, Lagemierde 
aan het Wellensendt  

 

  ( ¾ ) den Zanthorst daarin, 1 
lopst. 26 roeden 

 

  ( ¾ ) den Houtert, 2 lopst. 12 
roeden 

 

  ( ¾ )den Santhorst daarin, 1 
lopst. 34 roeden 
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  ( ¾ ) het Beex veldeken, 1 
lopst. 56 roeden 

 

  ( ¾ ) den Coevoortsbeemt, 3 
lopst. 50 roeden 

 

  ( ¾ ) den horst daarin, 30 r.  
Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114v t/m 117v, fiche 
4, rij 5 

Transport na openbare verkoop (2x)  4-8-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Hendrick # momboir / verkoper   
Verspeek, (onm.kind. *) Evert +  Hoogemierde  
van Schoonbeek, Anna Catharina  moeder van *   
Plompen, Jacobus (en vrouw) kopers   
Plompen, Maria koopster kamer, hoff, samen ca. 30 

roeden, Hoogemierde in de 
Smitsstraat 

Wouter Lemmens (o), de 
kopers (w, n) 

het Klooster van Averbode rentheffer   
Masson, Jan president   
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
Masson, Francois secretaris / koper / 

doorverkoper aan # 
den Vossenhoff, ca. 45 
roeden, Hoogemierde in de 
Smitsstraat 

Cobus van den Borne (o), 
Peter Cools (w), de gem. 
straat (z, n) 

de Back, …… rentmr. sHertogenbosch  
Verspeek, Elisabet e.v. #    

 

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

Gelofte (2x) in marge: kwitanties 1776 15-8-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Peter * debiteur / gelover Dun (Hilvarenbeek)  
Peters, Jenna Anth. e.v.* geloveres   
Adriaans, Aart # crediteur Lagemierde  
Peters, Dorathea Anth. e.v. # creditrice   
Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   
Huijbregts, Willem schepen 1776   
van Hasendonk, Cornelis idem   
van Heusden, J. secretaris 1776   
Vromans, Jan ^ crediteur Hoogemierde  
Peters, Anna Anth. e.v. ^ creditrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119v en 120, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop / transport  15-8-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Batist * verkoper   
van Zoest, Catharina e.v. *    
Vromans, Thomas executeur / verkoper   
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van Hooff, Peter + # erflater   
Coolen, Helena + e.v. # erflaatster   
Coolen, Joseph (en vrouw) kopers de Haan Reijt, Hoogemierde Cobus van den Borne (w), 

Anna van den Bergh (z), 
Adriaen Larmit (n) 

Masson, Jan president   
Schoormans, Laurens schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
120v t/m 121v, fiche 
5, rij 1 

Verkoop / transport  19-9-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan president Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
van den Bergh, Jan Willem verkoper Ravens (Ravels)  
van den Heuvel, Cornelis * koper   
Mijnendonck, Jenna e.v. * koopster de Teever (Teeuwen ?) 

Steede, huijs, stal, schuur, 
schop, hoff en aengelagh, 
Hoogemierde in de 
Arendonckse straat 

Jan Schoormans (o), de gem. 
straat (w), de gem. heijde (z), 
Cobus van den Borne (n) 

  de Wouwers Hendrick Huijbregts (w), de 
gem. heijde (rondom) 

  het half Lopense Cornelis van de Zande (o, n), 
de gem. heijde (z), Adriaen 
Merx (w) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
  ( ¾ )den Hoostraatsen beemt, 

het geheel ca. 4 lopst., 
Hoogemierde (borgpand) 

de Aa (o), de gem. straat (w), 
Dielis Bierens (z), de wed. 
Steeven Verspaandonck (n) 

Masson, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
122 t/m 123, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop / transport  19-9-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Joseph Jacob * verkoper Hoogemierde  
Martens, Maria e.v. * verkoopster   
Masson, Francois # secretaris / koper   
Scholt, mej. Anthonetta e.v. # koopster perc. weij en heijvelt, 

Hoogemierde 
de erfgen. Marie wed.Luijten 
(w), de kopers (z), Jan 
Schoormans (n) 

van Gerven, Hendrick (en vrouw) daarvoor verkopers   
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
Masson, Jan president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
123v en 124, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 5-11-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van Helmont, Elisabet * verkoopster Reusel  
Haaren, Jan e.v. *    
van Helmont, Jacobus verkoper   
van Helmont, Maria verkoopster   
de Kort, Marten # koper   
Ansems, Maria Anna e.v. # koopster den Hoek, Lagemierde, het 

Wellenseijndt 
gem. straatje (o), Peeter Otten 
(w), Aart Adriaans (z), 
Waltherus Coolen (n) 

Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
124v en 125, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 26-11-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Jan * verkoper Hulsel  
Hulselmans, Jacomijn e.v. * verkoopster   
Snelders, Jan # koper Lagemierde  
van Vessem, Willemijn e.v. # koopster den Couwenberg, Hulsel de gem. straat (zijde), de wed. 

Anthonij Riebergs (zijde) 
van Herck, Adriaan schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125v en 126, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport  27-11-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes (Lemmens), Jan * verkoper Hoogemierde  
Colen, Catharina e.v. * verkoopster   
Lemmes, Wouter # broer / koper   
van Herck, Maria e.v. # koopster den Faasbogt, Hoogemierde de kind. Goeijert Verbruggen 

(o), de kopers (w, z), den 
Armen (n) 

Masson, Jan president   
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
Masson, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126v t/m 128, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport in marge: kwitanties 1763, 1765, 
1766 

30-11-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Schoormans, Laurens idem   
van den Bergh, Jan Willem verkoper Ravens (Ravels)  
Masson, Francois * secretaris / koper   
Scholt, mej. Anthonetta e.v. * koopster den Heijkant, 1 lopst., 56 

roeden, Hoogemierde 
Anth. van Heijst (o), Peter 
Cools (w, n), de gem. heijde 
(z) 

  heijvelt op Hongeren, 1 lopst. 
40 roeden 

Jan van de Zande (o), Wouter 
Lemmens (w), Jan van den 
Bergh (z), Jan Verspaand. (n) 
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  Marcelis beemt, op 
Hongeren, 1 lopst. 4 roeden 

Jan Verspaandonck (o), 
Marie Lemmens (w), Jan van 
den Bergh (z), Wouter 
Lemmens (n) 

Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
Masson, Jan president / loco secret.   
van den Borne, Jacobus schepen 1765, 1766   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128v en 129, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport  30-11-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Berg, Jan Willem verkoper Ravels  
van Leendt, Bernardus koper heijvelt, Hoogemierde de gem. heijde, Waltheris 

Peter Lemmes 
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129v en 130, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport  4-12-1761 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pasmans, Anthonij * verkoper Lagemierde  
van Zon, Catharina e.v.* verkoopster   
Janssen, Jan Corstiaen koper   
Janssen, Henderina Corstiaen koopster de Cnol, 2 lopst. 40 roeden, 

Lagemierde, het Mispeleijnd 
de kopers (o), de wed./kind. 
Peter van Loon (w), de wed. / 
kind. Hendrik Panenburgh 
(z), de vroente (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130v en 131, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport  18-1-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goudsmits (Goutsmits), Peter * verkoper   
Vervugt, Josijn e.v.* verkoopster   
Vincken, Adriaan # koper   
Dirckx, Willemijn Willem e.v. # koopster den Koppenbeemt, Hulsel de Aa (o), de gem.heijde (w), 

Nijs Janssen (z), Peter Dirckx 
(n) 

van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis schepen   
van Meurs, Jan Tieleman getuige   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v t/m 132v, fiche 
5, rij 3 

Verkoop van Obligatie  21-1-1762 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen / executeur / 
verkoper 

Hoogemierde  

van Hooff, Peter + * erflater   
Coolen, Helena + e.v. * erflaatster   
Mattijsen, Christiaan (jongman) koper   
Mattijsen, Yda (jongedr.) koopster   
Mattijsen, Peter Corstiaan # rentgelder 1734   
Coolen, Maria Peter e.v. # rentgeldster   
Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132v t/m 134, fiche 5, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte  30-1-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Batist * debiteur / gelover Hoogemierde  
Leijtens, Peternel e.v. * debitrice / geloveres steede, huijsinge, stal, schuur, 

schop, gronden etc., 
Hoogemierde, de Smitsstraat 

 

Masson, Johan # president / crediteur / 
geldschieter  

  

Patronus, Catharina e.v. #    
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134v en 135, fiche 5, 
rij 3 

Verkoop / transport  9-2-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zwanen (Swanen), Hendrick * verkoper   
van Gompel, Anna e.v. * verkoopster   
van Eijck, Willem # koper heijvelt, Lagemierde, het 

Mispeleijnd 
Adriaen van de Zande c.s. (o) 
, de gemeijnte (w), Adriaan 
Linkels (z), de erfgen. Bartel 
Riebergs (n) 

Hervaarts, Adriana e.v. # koopster   
Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v t/m 136v, fiche 
5, rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 1798 17-2-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Palms, Willem * debiteur / gelover Lagemierde  
van Loon, Adriana Peter e.v. * debitrice / geloveres   
van Helmont, Marten # crediteur / geldschieter   
Wijnants, Elisabet e.v. #    
Otten, Aelbert Jan schepen   
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van de Zande, Wouter schepen   
Masson, F. secretaris   
Swaanen, Cornelis credit. 1793 / 

ontvanger 1798 
  

Wijnants, Willem daarvoor crediteur   
van Beers, Lauvreijs debiteur 1798   
Verhagen, Anthonij schepen 1798   
Box, H. subst. secretaris 1798   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136v t/m 137v, fiche 
5, rij 3 

Verkoop / transport van Obligatie  25-2-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Maria wed.v. Peter de Voogt verkoopster Lagemierde  
Zwens (Zweens / Sweens), Peter (en 
vrouw) 

kopers   

Zweens, Jennemie * koopster   
Hendrix, Marcelis Jan e.v. *    
Zweens, Henderina # koopster   
van der Cheelen (Ceelen), Frans e.v. #    
Zweens, Anna ^ koopster   
van den Borne, Cornelis e.v. ^    
Zweens, Clasina ** koopster   
van de Ven, Peter e.v. **    
van der A, Dirck ## rentgelder Hulsel  
de Cort, Helena e.v. ##    
van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
van Meurs, J.F. getuige   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137v t/m 139, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop / transport  7-4-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan president Hoogemierde  
Schoormans, Laurens schepen   
Hermans, Hendrik Jan verkoper   
Hermans, Maria Jan * verkoopster   
Lemmens, Wouter Peter e.v. *    
van de Zande (Sande), Gijsbert verkoper   
van de Zande, Maria verkoopster   
van de Zande, Yda idem   
van de Zande, Henderina idem   
van Helmont, Hendrik verkoper   
van Helmont, Elisabet verkoopster   
van Helmont, Anna # idem   
Vromans, Thomas e.v. #    
van den Broeck, Maria Bartel ^ verkoopster   
Verspaandonck, Jan e.v. ^    
Smits, Jacobus verkoper / zoon v. **   
Hendrickx, Jan idem   
Hendrickx, Joseph idem   
Hendrickx, Anna Maria ** verkooster   
Luijten, Jan Baptist ## koper Hoogemierde  
van Zoest, Catrina e.v. ## koopster 2/3 den Truijen Faas dries, Wouter van Helmont (w), de 
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het geheel 3 lopst. 7 roeden, 
Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

vroente (n), de kopers 

  2/3 het driesken achter 
Luijten bugtjen, het geheel 39 
roeden 

 

van Meurs, J. getuige   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139v en 140, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop / transport  24-4-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goudsmits (Goutsmits), Peter * verkoper   
Vervugt, Josijna e.v. * verkoopster   
Verhagen, Machiel # koper   
Panenburgh, Adriana e.v. # koopster perc. ackerlandt, Hulsel de gem. ackerweg (o, w), 

Adriaan van Herck (z), 
Joseph Janssen (n) 

van Herck, Adriaan schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
140v t/m 143, fiche 5, 
rij 4 

Transport na openbare verkoop  6-5-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan president Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
van de Zande, Wouter verkoper   
van de Zande, Adriaan idem   
van de Zande, Anthonet * verkoopster   
Goris, Marten e.v. *    
van de Zande, Peternel # verkoopster   
de Proost, Jan e.v. #    
Messemakers, Jacobus verkoper   
van den Borne, Jacobus q.q. gemachtigde / verk.   
Verheijten, Hr. Jacobus pastoor / constituant   
Porto Carrero, sr. Josephh gemachtigde / verk.   
Boon, juffr. Anna Catharina constituante Antwerpen  
Gerardij, Johannes Baptista notaris idem  
Verspaandonk, Jan ^ koper   
van den Broek, Maria Bartel e.v. ^ koopster behuijsinge ofte camer, hoff, 

schop, Hoogemierde in de 
Kerckstraat 

Dirck Fredericx q.q. (o), de 
kopers (w, n), de gem. straat 
(z) 

van Meurs, J.F. getuige   
Masson, F. secretaris   
  het Voorste graenlandt met 

het driesken aen de put, 1 
lopst. 25 roeden 

Dirck Fredericx q.q. (o), de 
gem. straat (w), de kopers (z), 
Thijs Martens (n) 

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143v t/m 145, fiche 5, 
rij 5 

Transport na openbare verkoop  11-5-1762 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Dorathea Anthonij * verkoopster   
Adriaans, Aart e.v. *    
Peters, Jenna Anthonij # verkoopster   
Hermans, Peter e.v. #    
Peters, Anna Anthonij ^ verkoopster   
Vromans, Jan e.v. ^    
Vromans, Thomas vader / verkoper   
Goris, Marten momboir / idem   
Vromans, (4 onm.kind. **) Thomas    
Peters, Elisabet Anthonij + moeder van **   
van den Borne, Lambertus koper huijs, hoff, aengelag, 2 lopst. 

34 roeden,  Lagemierde, ’t 
Wellenseijndt 

 

  Land en groes in Thomas 
Evers aenstede, 2 lopst. 

 

  het Laar, 2 lopst. 40 roeden  
  Land in ’t Hijvelt, 32 ½ r.  
  het Driesken achter Hendrick 

Wittens, 1 lopst. 34 roeden 
 

  het Wijvelts Eusel, 56 roeden  
  den Voorsten Snellen beemt, 

2 lopst. 
 

  den Agtersten Snellen beemt, 
2 lopst. 30 roeden 

 

  het Eijrsel daarin, 1 lopst. 20 
roeden 

 

  den Langen Houtert 3 lopst. 
12 roeden (Leenboek van 
Lambert Verbaendert) 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Abdije van Everbodem (Averbode) renthefster   
Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
van Meurs, J.F. getuige   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
145v en 146, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop / transport  12-5-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonck, Jan * verkoper   
van den Broek, Maria Bartel e.v. * verkoopster   
Larmit, Adriaan # koper   
Leijtens, Elisabet e.v. # koopster behuijsinge of camer, hoff, 

schop, Hoogemierde in de 
Kerckstraat 

Dirck Fredericx q.q. (o), de 
verkopers (w, n), de gem. 
straat (z) 

Masson, Jan president   
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
Masson, F. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
146v en 147, fiche 5, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  28-6-1762 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Jan * debiteur / gelover Hoogemierde  
Dijckmans, Maria e.v. * debitrice / geloveres (borg) behuijsinge, hoff, 

aengelagh, etc., Hoogemierde 
in de Stadtstraat 

 

van de Water, Johan # schoolmeester / 
geldschieter / crediteur 

Hulsel  

Verhoeven, Johanna e.v. #    
Masson, Jan president   
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147v en 148, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop / transport  1-7-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Dirck * verkoper   
de Cort, Helena e.v. * verkoopster   
Hendrickx, Marcelis (en vrouw) kopers perc. ackerlandt, Hulsel Adriaen Rombouts (o), Maria 

Hulsmans (w, z, n) 
van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
van Meurs, J.F. getuige   
Masson, F. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  1-7-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Jan * verkoper   
Hulsmans, Jacomijna e.v. * verkoopster   
Schelkens (Schellekens), Yda koopster   
Schelkens, Helena idem ½ (achteraan) perc. beemt, 

Hulsel 
de gem. heijde (o), de 
verkopers (w, z), het Lijken 
(n) 

van Herck, Adriaen schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149 t/m 150v, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop / transport  7-10-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goudtsmidts (Goutsmits), Peter * verkoper Hulsel ?  
Vervugt, Josijn e.v. * verkoopster   
Goudtsmits, Anna # idem Lagemierde ?  
Verbaandert, Lambert e.v. #    
Verhagen, Jan Anthonij stiefvader / koper steede, huijsinge, hoff, 

aengelag, (stal, schuur, erven 
etc.), Hulsel 

Adriaan Rombouts (o), 
Adriaan van Herck (z), 
Machiel Verhagen (w, n) 

  alle roerende goederen  



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 89 
door E.A.M.Verspaandonk 

 36

van Herck, Adriaan schepen   
van der Heijden, Cornelis idem   
de Back, C. rentmr.   
den Abt van St. Trude (St. Truijden) rentheffer   
van Meurs, J.F. getuige   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151 en 151v, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport  19-10-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan president   
Schoormans, Laurens schepen   
Verspaandonk, Jan * verkoper Hoogemierde  
van den Broek, Maria Bartel e.v. * verkoopster   
van de Zande, Wouter # koper   
van Heijst, Jenno e.v. # koopster perc. ackerlant, ca. 2 lopst., 

Hoogemierde aan de 
Kerkstraat 

kind v. Dirk Frederikx (o), de 
kind. Jan Verspaandonck (w), 
de gem. straat (z), Teijs 
Martens (n) 

Masson, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152 t/m 153v, fiche 6, 
rij 1 

Transport bij ruil vermelding van brand 5-11-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Thomas Hendrik * transportant Hoogemierde  
van de Zande, Catharina Jan e.v. * transportante   
Masson, Frans # secretaris / verkrijger perc. ackerlant, 1 lopst. achter 

den thoorn (toren) 
Wouter van Helmont c.s. (o), 
de kind. Goijert Verbruggen 
(w), Hendrik Hermans c.s. (z 
?, n) 

  perc. weiland, gent. den 
Vossenhof in de Smitsstraat 

Wouter Lemmens (o), de 
gem. straat (w, z), Cobus van 
den Borne (n) 

de Back, ….. rentmr.   
de Abdije van Averbode renthefster (St. Huijbertcijns)  
Scholt, juffr. Anthonetta e.v. #    
Duijtz, Ericus schepen   
Masson, Jan idem   
Vromans, Thomas loco secretaris   
van Meurs, Jan Tieleman getuige   

 

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

Verkoop / transport  7-12-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Dirk * verkoper Hulsel  
de Kordt (Kort), Helena e.v. * verkoopster   
Masson, Francois # koper   
Scholt, juffr. Anthonetta e.v. # koopster beemd met ’t Eersel daaraan, 

samen 1 lopst. 30 roeden, 
Hulsel bezijden de 
Langvoortse brug 

de gem. heijde (o), de Aa (w), 
Gijsbert van de Zande c.s. (z), 
de kind. Hermanus Janssen 
(n) 
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van der Heijden, Cornelis schepen   
Hendrikx, Marcelis Jan idem   
Duijtz, Ericus president / loco secret. Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155 en 155v, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport  10-12-1762 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Lambert * verkoper Lagemierde  
Goudsmits, Anna Jan e.v. * verkoopster   
van Eijck, Willem # koper   
Horvoorts, Adriaantje e.v. # koopster het Heijvelt aan het 

Mispeleijnde, 31 roeden 
’t Beeken straatje (o), de 
erfgen. Willem van Beers (w) 
, Jan Anthonij van Loon (z), 
Hendrik de Proost (n) 

Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
van Meurs, J.F. getuige   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156 t/m 157, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop / transport  24-2-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan Peter verkoper   
……., wed.v. Peter van Bers (Beers) verkoopster   
van Loon, Anthonet * idem   
van der Aa, Willem e.v. *    
van Loon, Adriana Peter # verkoopster   
Palms, Willem e.v. #    
van Loon, Wouter verkoper   
van Eijck, Willem ^ koper Lagemierde  
Horvoorts, Adriana e.v. ^ koopster de Cnol, 2 lopst. 30 roeden, 

Lagemierde 
Hendrik de Proost (o), de 
wed. Dirck Dijckmans (w), 
Anth. Pasmans (z), de gem. 
straat (n) 

  het Streepken de wed. Willem van Beers (o, 
z), de wed. Peter de Voogt 
(w), de erfgen. Anth. van 
Loon (n)  

de Back, ….. rentmr.   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
van Doorn, Jan crediteur   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
Otten, Aelbert Jan schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157v en 158, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop / transport  19-3-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Lambert verkoper   
van Mol, Hendrik idem   
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Paridaans, Anthonij * koper   
van Leent, Christina e.v. * koopster ½ keuken, hoff, Hoogemierde 

het Keulensroode 
(Kuijlensrode) 

 

van Gorp, Cornelia huidige bewoonster   
Masson, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
158v en 159, fiche 6, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 1770 19-3-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Cornelis schepen Hulsel  
Hendrickx, Marcelis Jan idem   
……., wed.v. Ansem Peter Dirckx debitrice / geloveres   
Dirckx (Dirks), Peter Ansem zoon / gelover   
Dirckx, Jan Ansem idem   
van de Water, Johannes * schoormeester / 

geldschieter / crediteur 
  

van Hoeven, Johanna e.v. *    
de Regenten van Hulsel borgen   
Masson, F. secretaris   
van de Water, Abraham zoon / ontvanger 1770   
Leppens, Jan debiteur 1770   
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159v =160 t/m 161v, 
fiche 6, rij 2 

Verkoop / transport  1-4-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen (Koolen), Joseph * verkoper Hoogemierde  
Martens, Maria e.v. * verkoopster   
Masson, Francois # secretaris / koper   
Scholt, juffr. Anthonetta e.v. # koopster de Haanreijt, 1 lopst., 

Hoogemierde tijne aen de 
brug naar Reusel 

Cobus van den Borne (w), 
Anna van den Bergh (z), 
Adriaen Larmit (n) 

  het Huijsven (viswater), 
tussen de Smitsstraat en de 
Hoogstraat in de heijde 

 

Duijtz, Ericus president   
Masson, Jan schepen   
Vromans, Thomas schepen / loco secrets.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162 en 162v, fiche 6, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1784 16-4-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Frederikx, Dirck debiteur / gelover   
Ooms, Cornelia creditrice / 

geldschietster (onm.) 
  

Ooms, Gerardina * idem   
Ooms, Anna # idem   
Ooms, Steeven vader Bergeijk  
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Timmermans, Adriana moeder   
van den Bergh, Jan borg   
Huijbregts, Gerardus idem   
Duijtz, Ericus president Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   
Meulendijcks, Adam e.v. * ontvanger 1784   
van Lieshout, Wouter e.v. # idem   
Martens, Willem schepen 1784   
vande Sanden, Jan idem   
Paridaens, Antoni president 1784   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163 en 163v, fiche 6, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1788 16-4-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Duijtz, Ericus president Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
van Loon, Jan Peter ^ debiteur / gelover   
Dijckmans, Elisabet e.v. ^ debitrice / geloveres   
Ooms, Cornelia * creditrice / 

geldschietster (onm.) 
  

Ooms, Gerardina  # idem   
Ooms, Anna ** idem   
Ooms, Steeven vader Bergeijk  
Timmermans, Adriana moeder   
Masson, F. secretaris   
Verhagen, Jan e.v. * ontvanger 1788   
Meulendijckx, Adam e.v. # idem   
van Lieshout, Wouter e.v. ** idem   
van Loon, (3 kind.) Jan Peter + aflossers 1788   
Huijbregts, Willem schepen 1788   
Martens, Willem idem   
de Roon, C. getuige 1788   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164 en 164v, fiche 6, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte  17-5-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goudsmits (Goutsmits), Peter * debiteur / gelover   
Vervugt, Josijn e.v. * debitrice / geloveres   
Lemmes (Lemmens), Jan Jacobus geldschieter / crediteur   
van der Heijden, Cornelis schepen Hulsel  
Hendrikx, Marcelis Jan idem   
Masson, F. secretari   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165 t/m 168, fiche 6, 
rij 3 

Taxatie en verkoop  30-5-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Marten * eigenaar / verkoper Lagemierde  
Wijnants, Elisabeth e.v. * verkoopster   
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Luijten, Adriaen kerkmr. / requirant   
Verhagen, Jan Adriaen idem   
de Roomsche gemeente, Lagemierde koopster de Roomsche kerkschuur, 

Lagemierde, ontr. de 
marktplaats 

Willem Palms (z, w), 
Catharina van Zoest (o, n) 

  de Pastoors huijsinge, schuur, 
schop, bakhuis, hof, etc. 
samen met het voorgaande 
ca. 47 roeden 

als voor 

  1/3 heijvelt ’t Laar, ca. 1 
lopst. 40 roeden 

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

Duijtz, Ericus president / taxateur   
Otten, Aelbert Jan schepen / idem   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, Francois secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168 en 168v, fiche 6, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte  16-6-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Frans * debiteur / gelover Hulsel  
Sweens, Hendrina e.v. * debitrice / geloveres het Leem (Leen ?)of Vossers 

wildeken, Hulsel 
 

  den Nijsen ?beemt  
Masson, Jan # geldschieter / crediteur Hoogemierde  
Patroons (Patronus), Catharina e.v. # creditrice   
van der Heijden, Cornelis schepen   
Hendrikx, Marcelis Jan idem   
Masson, F. secretaris   
Gerbrandts, Thomas getuige   

 

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

Verkoop / transport tegen alimentatie 20-7-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Josijn verkoopster   
de Kort, Aelbert momboir   
Verhagen, Jan Adriaan * koper   
Wittens, Jenno e.v. * koopster huijs en aengelag, stal, schuur 

, brouwerij, schop, etc., aan 
de Plaats, Lagemierde (Leen 
van Grobbendonk) 

Adriaan Luijten (o), de gem. 
straat (w, n), het kerkhof (z) 

  den hoff achter de straat  
  den ½ Kipstaart  
  den Vossenacker  
  den Ronkert (Leen van den 

Bogaert ) 
 

  de Zantleegt of grootmoeders 
acker met het Morteltje (Leen 
van Tuldel) 

 

  den ½ beemt naer het 
Ceulensrode uijt 

 

van de Zande, Wouter schepen Lagemierde  
Masson, Jan idem Hoogemierde  
den Armen van Lagemierde rentheffer   
den Armen van Hoogemierde idem   
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de H.geest idem   
den Armen van Reusel idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 170v en 171, 
fiche 6, rij 4 

Machtiging  23-4-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ooms, Cornelia e.v.* constituante Bergeijk  
Verhagen, Jan *    
Meulendijx, Adam e.v. # gemachtigde   
Ooms, Gerdina #    
van Lieshout, Wouter e.v. ^ gemachtigde   
Ooms, Anna ^    
Donkers, Willem q.q. debiteur   
Ooms, Steeven vader   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171 t/m 172, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop / transport  2-7-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gorp, Cornelia * verkoopster   
Hendrickx, Hendrik e.v. *    
van Gorp, Margareta # verkoopster   
Vosters, Thomas e.v. #    
van Gorp, Cornelia (wed.) verkoopster   
Luijten, Thomas voogd   
Paridaans, Anthonij ^ koper   
van Leendt, Christina e.v. ^ koopster ½ keuken, ½ hof, 1/3 stal en 

weitje, het Ceulensroode, 
Hoogemierde 

 

Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172 t/m 173, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop / transport en doorverkoop  29-8-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Wouter * verkoper Hoogemierde  
van Heijst, Jenno e.v. * verkoopster   
Masson, Francois # koper / doorverkoper perc. ackerlant, ca. 2 lopst. in 

de Kerckstrat 
kind van Dirk Frederickx (o), 
de kind. Jan Verspaandonk 
(w), de gem. straat (z), Thijs 
Martens (n) 

Scholt, juffr. Anthonetta e.v. #    
Verspaandonck, Jan (en h.vrouw) daarvoor eigenaars   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Martens, Mattijs president / loco secret.   
Larmit, Adriaen  ^ koper   
Leijtens, Lisabet e.v. ^ koopster   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v en 174, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop / transport  22-9-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij verkoper   
Verhagen, Adriaan idem   
Verhagen, Margo verkoopster   
Dirckx, Jenno Peter koopster heijvelt, Hulsel de gem. straat (o), Evert 

Helsmans (z), Peter Dirckx 
(n) 

van der Heijden, Cornelis schepen   
Hendrickx, Marcelis Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174 en 174v, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport  27-9-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Hendrick verkoper Hulsel  
Maas, Jacobus idem   
Dirckx, Peter schoonvader = 

stiefvader  / instemmer 
  

Snelders, Jan * koper ½ in de Looijkens, 2 lopst. 
46½ roeden, Lagemierde 

Jenno Hulsmans (o), tijne de 
verkopers 

van Vessem, Willemijn Nicolaas e.v. *    
  Oirschot (cijns)  
Otten, Aelbert Jan schepen Lagemierde  
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
175 en 175v, fiche 6, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  27-9-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes (Lemmens), Adriaan * debiteur / gelover Hoogemierde  
van Eijck, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Geerden, Jan geldschieter / crediteur Ravens (Ravels)  
Geerden, Cornelis idem   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176 en 176v, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport  15-10-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan schepen Hoogemierde  
Otten, Aelbert Jan idem Lagemierde  
Coolen, Joseph * verkoper Hoogemierde  
Martens, Maria e.v. * verkoopster   
Masson, Francois # secretaris / koper   
Scholt, juffr. Anthonetta e.v. # koopster acker, ca. 2 Beekse lopst. of  Joseph Willems (o, w), Tist 
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100 roeden, gent. den Kaijl, 
Hoogemierde 

van Leendt / de wed. Hendrik 
Luijten (z) 

het Clooster van Eeverboden  rentheffer   
Martens, Matthijs loco secretaris   

 

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

Renonsatie / afstand van erfdeel voor 300 gulden  
(met kwitantie 1764) 

22-10-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan schepen Lagemierde  
Verhagen, Jan idem   
Verhoeven, Waltherus Johannes * renonsant ( ¼ ) Diessen  
Moonen, Antonet e.v. *    
Janssen, Jacobus + (begr. 16-8-1763) oom / erflater Lagemierde  
Lemmes (Lemmens), Maria wed.v. Jan 
Frans Janssen 

   

Janssen, Gojaart verkrijger (1/8)   
Janssen, Hermanus idem (1/8)   
Masson, Jan schepen 1764 Hoogemierde  
Masson, F. secretaris   

 

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

Verkoop / transport in marge: schuldbekentenis 22-10-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Peter vader / verkoper Westelbeers  
Willems, Jan zoon / idem   
Willems, Catharina dochter / idem   
Willems, Cornelis zoon / idem   
Jonkers, Anna Maria Nicolaes + moeder   
van Ackerveeken, Augustinus * mr. kuiper / koper huijsinge, hof, aengelag, 

Lagemierde aan het 
Vloeijeijnde 

Jan de Kort (o), Nicolaas van 
Loon c.s. (w), Aelbert Jan 
Otten (z, n) 

Willems, Anna e.v. * koopster   
Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adriaan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179 en 170v, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport 2/5 deel van alles 12-11-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Henderina verkoopster   
van Eijndhoven, Annemie idem   
Aarts, Arnoldus * koper Lagemierde  
Willems, Henderina e.v. *    
van Loon, Jan Anth. # koper Lagemierde  
van Beers, Anna e.v. #  heijvelt, Lagemierde  
  1 lopst. in den Groten dries  
  het Raakschot  
  den Huijsman  
  acker, Hulsel  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
den Armen van Lagemierde idem   
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de Kerck van Lagemierde renthefster   
Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan Adr. idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
180 t/m 181, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  15-11-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrickx, Marcelis Jan schepen Hulsel  
Verhagen, Jan Anthonijs idem   
Hendrickx, Adriaan verkoper   
Hendrickx, Jacobus idem   
Hendrickx, Peter idem   
Hendrickx, Johannes idem   
Hendrickx, Hendrik Peter * halfbroer / koper 4/5 huijs, hoff, aangelag, 

gronden etc., Hulsel 
 

van Gompel, Peternel e.v. *    
den Armen van Hulsel rentheffer   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181 t/m 183, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  19-11-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Jan idem   
Schoormans, Gerardus verkoper   
Schoormans, Henderina * verkoopster   
Hervoorts (Horvoorts), Jan e.v. *    
Hermans, Hendrick Jan koper huijs, schuur, stal, schop en 

aengelag, 11 lopst., 16 
roeden, Hoogemierde 

de gemeijnte (w, n), Jan 
Janssen (o), de koper (z) 

  den Rijtbeemt, 1 lopst. 40 
roeden 

Jan Janssen (o), de koper (w, 
n), de erfgen. Govaert 
Verbruggen (z) 

  Landt int Nieuw velt, 44 
roeden 

de gem. heijde (o), Jan 
Janssen (n, z), de koper (w) 

  den beemt in de Hoolstraat, 1 
lopst. 6 ½ roeden 

de Aa (o), de koper (w), 
Mattijs van Mol (z), de 
erfgen. Dielis Bierens (n) 

  een Eersel daar aen, 30 
roeden 

de koper (o), de gem. straat 
(w), Mattijs van Mol (z), de 
erfgen. Dielis Bierens (n) 

  het Heijvelt van Jan Oeters 
kinderen, 2 lopst. 

de koper (n), de gem. heijde 
(w), Adriaan Vincken (z) 

  den Langen bosacker, 50 
roeden 

Gerardus Huijbregts (o), de 
kind. Thomas van Vessem 
(w), de koper (n) 

  den Bosacker van Miertmans, 
1 lopst. 15 roeden 

de koper (o), Wouter van de 
Zande (w), de kind. Thomas 
van Vessem (n) 

  nog een Bosacker, 1 lopst. 13 
roeden 

Jan Batist van Leendt (o), de 
koper (w), Jan Peter 
Lemmens (n), de kind. Peter 
Zweens (z) 
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den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Back, C. rentmr.   
de Abdije van Everboden renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
de Cort, Aelbert loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183v en 184, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  13-12-1763 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Adriaan * verkoper Lagemierde  
de Wijs, Maria e.v. * verkoopster   
Heuvelmans, Johanna Peter koopster de Galen Hoeken (met een 

schop daarbij), Lagemierde 
de gem. heijde (o, z), 
Nicolaas van Loon (w), 
Willem van Eijck (n)  

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  26-1-1764 en 
14-2-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Adriaan verkoper   
van Loon, Dirck idem   
van Loon, Jan Babtist idem   
van Loon, Jenno verkoopster   
van Loon, Nicolaas (en vrouw) broer / mr. metselaar /  

kopers 
(deel) dries met een 
huijsplaats (huis afgebrand), 
Lagemierde 

 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan idem   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
Deckers, J. getuige   
Masson, F. secretaris   
van Loon, Jan broer / mede verkoper   
Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Verhagen, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
185v en 186, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport verkocht, samen met andere 
goederen onder Dun (brief ) 

14-2-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Peter * verkoper Dun (Hilvarenbeek)  
Peters, Jenno Anthonij e.v. * verkoopster   
van Dijck, Jacobus (en vrouw) kopers de Koevoorts beemt, 

Lagemierde, het Wellenseijnd 
Peter Damen (o, z, n), de Aa 
(w) 

  den Cleijne Houtert metten 
horst daerin 

 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan idem   
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van der Burgh, J. secretaris Hilvarenbeek  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186v en 187, fiche 7, 
rij 2 

Verkoop / transport  14-2-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Nicolaas mr. metselaar / 
verkoper 

Lagemierde  

Heuvelmans, Elisabet Peter koopster dries met de huijsplaats (huis 
afgebrand) (behalve 50 
roeden oostw.) 

 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan idem   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187 t/m 188, fiche 7, 
rij 2 

Verkoop / transport  15-3-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zweens (Sweens), Jan verkoper Hulsel  
Zweens, Joost idem   
Zweens, Cornelia * verkoopster   
Willems, Jan e.v. *    
Dirckx, Joost # koper (deel) het Zantvoortjen, 

Hulsel 
de gemeente (o, w), Cobus 
van Herck (z), Josep Janssen 
(n) 

van Gerven, Johanna e.v. # koopster   
van der Heijden, Jan Francus mede koper   
Hendrickx, Marcelis Jan schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
Masson, F. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  6-4-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambertus (jongman) verkoper Lagemierde  
Panus (Panis), Cornelis * koper   
van Loon, Cornelia e.v. * koopster huijs, hoff, aengelag, 2 lopst. 

34 roeden, Lagemierde, het 
Wellenseijnde 

 

  Lant en groes in Thomas 
Eevers aanstee, 2 lopst. 

 

  het Laer, 2 lopst. 40 roeden  
  Lant in het Heijvelt, 32 ½ r.  
  het Driesken achter Hendrick 

Wittens, 1 lopst. 34 roeden 
 

  het Heijvelts eusel, 50 roeden  
  den Voorsten Snellenbeemt, 2 

lopst. 
 

  den Agtersten Snellenbeemt,  
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2 lopst. 30 roeden 
  een Eersel daarin, 1 lopst. 20 

roeden 
 

  de Lange Houteert, 3 lopst. 
12 roeden (Leenboek v. 
Lambert Verbaandert) 

 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189v en 190, fiche 7, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte met kwitantie 1781 6-4-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panus (Panis), Cornelis * debiteur / gelover   
van Loon, Cornelia Peter e.v. * debitrice / geloveres   
van den Borne, Jacobus crediteur   
Otten, Aelbert Jan schepen Lagemierde  
Verhagen, Jan idem   
Masson, F. secretaris   
van Beers, Laurens aflosser 1781   
van den Borne, Lambertus ontvanger 1781   
van Ackerveeken, Peeter idem   
Wittens, Adriaen idem   
Wittens, Hermanus idem   
van den Bergh, Mathijs idem   
van Heusden, J. secretaris 1781   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190v en 191, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop / transport van erfdeel  20-4-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Mattijs gemachtigde / lasth. / 
verkoper 

Hoogemierde  

Huijbregts, Peter * constituant Reusel  
Vraijsen (Vrijssen), Maria e.v. * constituante   
Huijbregts, Peter + e.v. # vader / erflater   
Sollen, Catharina +  # moeder / erflaatster   
Willems, Jacobus  2e e.v. #   
Huijbregts, Willem broer / koper   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191v en 192, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop / transport   20-4-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Jan idem   
Martens, Mattijs * verkoper   
Willems, Catrien e.v. * verkoopster   
Huijbregts, Jan # koper   
Paulws (Pauwels), Maria e.v. # koopster huijsinge, stal, aengelag, ca. Wouter Hermans (o), de wed. 
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28 roeden, Hoogemierde, in 
de Kerckstraat 

Hendrik Luijten (w), de gem. 
straat (z), Mattijs Martens (n) 

Masson, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192v en 193, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop / transport   20-4-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Gerardus verkoper   
Huijbregts, Adriaan idem   
Huijbregts, Johanna verkoopster   
Huijbregts, Maria * idem   
Aarts, Jacobus e.v. *    
Huijbregts, Peter + vader / erflater   
Solle, Catharina + # moeder / erflaatster   
Huijbregts, Willem broer / koper (deel) behuijsing, brouwerije, 

stallinge, schuur, schop, hoff 
en aengelag, samen ca. 1 
lopst. 40 roeden, 
Hoogemierde, Culdersroode 

de gem. straat (o), Hendrik 
Jan Hermans (w), de hoeve 
van Everbode (z), Jan 
Lemmens (n) 

Willems, Jacobus 2e e.v. #   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193v en 194, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop / transport   27-4-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes (Lemmens), Jacomijn Peter 
(weduwe) 

verkoopster   

Pasmans, Jan * koper / bewoner   
Lemmens, Anna Peter e.v. * koopster ¼ huijsinge, schuur, schop, 

hoff en aangelag, etc., 
Hoogemierde, het 
Cullensroode 

 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
194v en 195, fiche 7, 
rij 3 

Transport na eerdere verkoop  12-5-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Jan idem   
Huijbregts, Jan  transportant   
Huijbregts, Helena * transportante   
Geerts, Jan e.v. *    
Willems, Jacobus Adr. transportant   
Huijbregts, Willem broer / verkrijger (deel) huijsinge en gronden  
Masson, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
195v t/m 196v, fiche 
7, rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 1785 12-5-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem (jongman) brouwer / tapper / 
debiteur / gelover 

Hoogemierde, het 
Culdersroode 

 

Ooms, Cornelia # geldschietster / 
creditrice (onm.) 

Bergeijk  

Ooms, Gerardina ^ idem   
Ooms, Anna ** idem   
Ooms, Steeven wedn.v. * vader   
Timmermans, Adriana + * moeder   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   
Verhagen, Jan e.v. # ontvanger 1785   
Melendeks (Meulendijckx), Adam e.v. ^ idem   
van Lieshout, Wouter e.v. ** idem   
Martens, Willem schepen 1785   
van de Zande, Jan idem   
Paridaans, Anthonij loco secretaris 1785   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
196v t/m 197v, fiche 
7, rij 4 

Verkoop / transport  28-5-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Jan * verkoper Hoogemierde  
Martens, Elisabet e.v. * verkoopster   
Masson, Francois # secretaris / koper   
Scholt, juffr. Anthonetta e.v. # koopster het Zilverslag met houtgewas, 

gragten, wallen en kanten, ca. 
1 lopst. 39 roeden, 
Hoogemierde 

de wed. H. Luijten (o), Jan 
Verspaandonk (w), de Abdij 
van Everbode (z), de gem. 
straat (n) 

Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Martens, Mattijs zetter / loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198 en 198v, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  2-6-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Anna verkoopster Lagemierde  
Paridaans, Annemie wed. Dijckmans moeder / koopster 1/6 van ½ huijsinge, stal, 

schuur, hoff en aengelag etc., 
Lagemierde, het Mispeleijnd 
en Vloeijeijnd in den 
Hoenderhoek 

 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan schepen   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
  St. Huijbert cijns  
Masson, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
199 en 199v, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  4-6-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Joseph * verkoper Hoogemierde  
Martens, Maria e.v. * verkoopster   
Larmit, Adriaan # koper   
Leijtens, Elisabet e.v. # koopster de halve Middelste Vritsmeer 

, 1 lopst. 15 roeden, 
Hoogemierde 

de gem. heijde (o, w), Jan 
Baptist Luijten (z), Jan van 
den Borne (n) 

Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200 en 200v, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  25-7-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Peter verkoper   
Verspreuwel, Helena stief- of schoonmoeder 

/ koopster 
¼ van alle onroerende  en 
roerende goederen etc., 
Lagemierde of elders 

 

van Hoogstraten, Jan + vader / erflater   
Stijnens, Elisabet + moeder / erflaatster   
Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan idem   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
na 200v, fiche 7, rij 4 Machtiging (copie) hoort bij verkoop fol. 201 14-5-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Francis constituant   
van Eijck, Peter idem   
van Eijck, Jan idem   
Soomers, Cornelis gemachtigde   
van Eijck, Elisabet koopster huijsinge, aengelag, gronden, 

Hoogemierde 
 

Keuchenius, Paulus getuige   
Vlemminx, Nicolaas idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
na 200v, fiche 7, rij 4 Kwitantie betr. 40e penning 20-7-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Elisabeth debitrice / koopster huijs en aangelag, Hoogem.  
van Eijck, Francis c.s. verkopers   
van Heemskerck, W.C. ontvanger sHertogenbosch  

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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201 en 201v, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport  27-7-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Soomers, Cornelis (weduwn.) gemachtigde / 
transportant 

Gilst (Gilze)  

van Eijck, Francis constituant Tilburg  
van Eijck, Peter idem Veghel  
van Eijck, Jan idem Diessen  
van Eijck, Elisabet zuster / verkrijgster (wonende: Hilvarenbeek) 

(3x 1/6) huijs, hoff, aengelag, 
landerijen, Hoogemierde 

 

Adriaans, Hendrick bewoner / gebruiker   
van Heemskerck, W.C. ontvanger 40e penn. sHertogenbosch  
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
202 en 202v, fiche 7, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  30-8-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Doorn, Jan * debiteur / gelover Lagemierde  
van Bladel, Maria e.v. * debitrice / geloveres dries bij ’t aengelagh, 

Lagemierde (borg) 
Jan Leesten (o), Wouter 
Dijckmans (w), de debit. (n) 

van Hoeven, Johanna wed.v. Johannes 
van de Water 

geldschietster / 
creditrice 

  

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203 t/m 204, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport  8-9-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / verkoper Hulsel  
Verhagen, Adriaan verkoper   
Verhagen, Margo verkoopster   
van den Broek, Hendrick * koper Hilvarenbeek  
Couwenberg, Adriana e.v. * koopster steede, huijs, hoff, aengelag, 

Hulsel bij de Pastoors woning 
Evert Helsmans (o), het 
pastoorshuis (w), de gem. 
straat (z), Nijs Janssen (n) 

  3 perc. ackerland, 4 lopst., 3 
lopst., 1 lopst. 

 

  driesken bij de katholieke 
kerk 

 

  dries en land bij de Pastoors 
huijsing 

 

  het Zantvoortjen  
  2 heijvelden naar Reusel  
Masson, Jan schepen Hoogemierde  
Goudsmits, Peter gezworen  (schepenen absent)  
den Armen van Hulsel rentheffer   
de Abt van St. Truijen idem   
Masson, F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
204 en 204v, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1765 19-9-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dijck, Jacobus * verkoper   
van de Zande, Cornelia e.v. * verkoopster   
Adriaans, Aart # koper   
Peters, Dorathea Anth. e.v. # koopster de Koevoorts beemt, 

Lagemierde bij Dun 
Adriaan Havermans (o), de 
Aa (w, z, n) 

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan idem   
Masson, F. secretaris   
Lemmens, Embregt schepen 1765   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205 en 205v, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport met kwitantie 1776 19-9-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Aelbert Jan schepen Lagemierde  
Verhagen, Jan idem   
Hermans, Peter * verkoper   
Peters, Jenno Anth. e.v. * verkoopster   
Adriaans, Aart # koper   
Peters, Dorathea Anth. e.v. # koopster houtbusken in den Lemmes 

beemt, gent. den Zanthorst, 1 
lopst. 41 roeden, Lagemierde 
bij Dun (min 15 roeden) 

 

Masson, F. secretaris   
Huijbregts, Willem schepen 1776   
van Haasendonk, Cornelis idem   
Verploegh, H. getuige 1776   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
206 en 206v, fiche 7, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  4-1-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president Hoogemierde  
Masson, Jan schepen   
Pasmans, Jan * debiteur / gelover Hoogemierde, Culdersrode  
Lemmens, Anna Peter e.v. * debitrice / geloveres   
Smolders, Dirck Adriaan geldschieter / crediteur Hilvarenbeek  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
207 t/m 208, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop / transport  4-1-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes (Lemmens), Jan Peter * verkoper Hoogemierde  
Adriaans, Jennemie Willem e.v. * verkoopster   
Lemmes, Walterus Peter verkoper   
Pasmans, Jan # koper / bewoner   
Lemmes, Anna Peter e.v. # koopster 2 x ¼ steede, huijsinge, stal, Anth. van Laarhoven (w, z), 
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schuur, schop en aengelag, 
gronden, weiden etc., 
Hoogemierde, Culdersrode 

Jan Adriaans c.s. (o), de gem. 
straat (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
van den Borne, Jacobus president   
Masson, Jan schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
208 t/m 209v, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop / transport (2x)  4-1-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes (Lemmens), Anna Peter * verkoopster   
Pasmans, Jan e.v. * verkoper   
Lemmes, Jan Peter # koper   
Adriaans, Jennemie Willem e.v. # koopster  (2x)1/8 van het volgende:  
  den Hogen bogt  
  de Korte vooren  
  het Bosch ackerken  
  het Heijvelt  
  het Eerst Reepken  
  twee beemdekens over de Aa  
  steede en huijsinge schuin 

tegenover Francois Masson 
Toon van Heijst (w), Jan van 
Hees (o), de gem. straat (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
de Domijnen rentheffer   
van den Borne, Jacobus president   
Masson, Jan schepen   
Lemmes, Walterus Peter verkoper 1/8 als boven  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210, fiche 8, rij 1 Verkoop / transport niet gepasseerd ! 22-1-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes, Maria wed.v. Adriaan de 
Maijer 

verkoopster Hoogemierde  

Lemmes, Jan assistent   
Huijbregts, Willem koper perc. ackerlant, Hoogemierde Jan Verspaandonk (z), de 

kind. Lambert vanden Borne 
(w), de kind. Peter Huijbregts 
(o), Wouter Lemmens (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210v en 211, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop / transport  29-1-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes (Lemmens), Maria wed.v. 
Adriaan de Maijer 

verkoopster Hoogemierde  

Lemmes, Jan broer / assistent   
Masson, Jan * schepen / koper   
Patronus, Catharina e.v. * koopster ½ beemt met het houtbusken 

vooraan en ten westen, op 
Hongeren, Hoogemierde 

Wouter Lemmens (w, n), 
secret. Masson (o), de Aa (z) 
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…….., wed.v. Hendrik Luijten    
Lemmes, Wouter broer / eigen.andere ½    
van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
211v, fiche 8, rij 1 Verkoop / transport  29-1-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Francois * secretaris / verkoper   
Scholt, juffr. Anthonetta e.v. * verkoopster   
Masson, Jan # koper   
Patronus, Catharina e.v. # koopster Marcelis beemt op Hongeren, 

Hoogemierde 
 

van den Bergh, Jan Willem vroeger eigenaar   
van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
212 en 212v, fiche 8, 
rij 1 

Verkoop / transport  29-1-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Francois secretaris / verkoper   
van den Nieuwenhuijsen, Jan (en vr.) kopers Reusel  
  de Looije Bus, Hoogemierde  
van de Zande, Thomas Hendrik (en vr.) daarvoor eigenaars   
van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213 t/m 214, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop / transport  4-2-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Catharina * verkoopster   
Martens, Mattijs e.v. *    
Willems, Jacobus verkoper   
Willems, Maria # verkoopster   
Verbaandert, Hendrik e.v. #    
Martens, Elisabet verkoopster   
van de Zande, Jan assistent   
Willems, Joseph Jacob + ^ erflater Hoogemierde  
Martens, Maria + e.v. ^ erflaatster   
Willems, Cornelis ** broer / koper   
Miertmans, Henderina e.v. ** koopster 1/3 beemt op Hongeren, 28 

roeden 
 

  1/3 Eersel daer aen, 25 r.  
  1/3 Boschacker, 25 roeden  
  den acker agter den put, 58 r.  
  Yken Miertmans beemt, 2 

lopst. 13 roeden 
 

  perc. op de Kaijl, 1 lopst. 3 r.  
  het half beemdeken, 23 r.  
  den Vijkorff, 2 lopst. 3 r.  
  ¼ den Schatsacker, 28 roeden  
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  het Wasvelt, 1 lopst. 5 roeden  
  Land de Mortel, 1 lopst. 57 r.  
  den Ackerdries, 3 lopst.  
  behuijsinge, aengelag 

(Leengoed) 
 

van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
de Back, C. rentmr.   
van Hurn, …. idem Oirschot (cijns)  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214v en 215, fiche 8, 
rij 2 

Vernadering  14-3-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goudtsmits (Goutsmits), Peter vernaderaar Hulsel  
Maerlant, Pieter vorster Hilvarenbeek  
van den Broek, Hendrik * eerder koper   
Couwenberg, Adriana e.v. *  behuijsinge, stallinge, schuur, 

hoff en aengelag etc. 
 

Verhagen, Anthonij c.s. eerder verkopers   
van den Borne, Jacobus schepen   
Dirckx, Peter    
Otten, Aelbert Jan schepen Lagemierde  
Verhagen, Antoni schepen (absent) Hulsel  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215v t/m 217v, fiche 
8, rij 2 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 25-3-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Mattijs verkoper   
Verbruggen, Jenno * verkoopster   
Monen, Dirck e.v. *    
Verbruggen, Hendrik verkoper   
Verbaendert, Hendrik # idem   
Verbruggen, Marie + moeder van #   
Deckers, Catharina ^ verkoopster   
Verbruggen, Elisabet + moeder van ^   
Vromans, Jan ** koper   
Peters, Anna Anth. e.v. ** koopster ½ huijs, ½ schuur, ½ hoff en 

aengelag, stal, samen 2 lopst. 
4 r.,Hoogemierde in de Straat 

Joost Coolen (o), Wouter 
Hermans (w, n) 

  den Ouden Bogt, 1 lopst. 5 r. Jan Lemmens (o), Jan van de 
Zande (n) 

  Hanse Bugtje, 1 lopst. 22 r. Peter Miermans (o), Jacobus 
Aarts (n) 

  den Ouden Bogt van Jan 
Wouters, 1 lopst. 2 roeden 

Jan Lemmens (o), Jan van de 
Zande (w) 

  Hendrik Luijten / Ansem 
Adriaans huijsplaats met het 
aangelag, 50 roeden 

de gem. straat (w), Jacob 
Plompen (n) 

  den Ouden Bogt, 1 lopst. 14 
roeden 

de kind. P. Zweens (o), 
Martinus Deelen (w) 
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  Land en groes den Ouden 
Dijck, 3 lopst. 50 roeden 

Jacob Plompen (o), de erfgen. 
Verbruggen (w) 

  den Looacker, 2 lopst. 3 
roeden 

de erfgen. Jacob Janssen (w), 
Cornelis van den Heuvel (z) 

  de Rijntjens van Ot van 
Valen, 2 lopst. 1 roede 

de gem. heijde (o), Jan 
Janssen (w) 

  den ½ Grooten hoff, 1 lopst. 
22 roeden 

de gem. straat (o), Wouter 
Hermans (n) 

  den halven dries aan de 
Smitsstraat, 2 lopst. 24 r. 

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

  ½ den Bogt, 3 lopst. 32 r. de gem. straat (o), de 
verkopers (n) 

  den Dries in voorg. bogt, 40 
roeden 

Cornelis van den Heuvel (z) 

  den Langen acker, 1 lopst. 12 
roeden 

de Abdij van Everbodem (o), 
de erfgen. Adriaan Crollen 
(z) 

  het Rijken, 36 roeden Jan B. van Leent (w, n) 
  het Heijvelt aen de 

Molenstraat, 1 lopst. 
de gem. straat (o), de wed. 
Verspaandonck (w) 

  de Reijt, 40 roeden Jan B. van Leent (o), de 
erfgen. Adriaan Crollen (n) 

de Back, ….. rentmr.   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
van den Borne, Jacobus president Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
218 t/m 219, fiche 8, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte (3x)  25-3-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Jan * debiteur / gelover   
Peters, Anna Anthonij e.v. * debitrice / geloveres   
van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   
Verbruggen, Hendrik crediteur   
Verbaendert, Hendrik idem   
Deckers, Catharina creditrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
219v t/m 220v, fiche 
8, rij 3 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1766 3-4-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Jan Willem (jongm.) verkoper Alphen  
Larmit, Adriaan * koper Hoogemierde  
Leijtens, Elisabet e.v. * koopster het Lant bij Maaij Bierens, 2 

lopst. 19 roeden 
 

  den Wouwer in de Smitsstraat 
3 lopst. 

 

  perc. in een Buske, 2 ½ r.  
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  den Acker in de Hoog ackers, 
1 lopst. 

 

  het Kleijn Haanrijtje, 30 r.  
  het Lant bij Maaij Bierens, 2 

lopst. 19 roeden 
 

van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
220v t/m 222, fiche 8, 
rij 3 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1766 3-4-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Larmit, Adriaan * verkoper   
Leijtens, Elisabet e.v. * verkoopster   
Masson, Francois # secretaris / koper   
Scholt, juffr. Anthonetta e.v. # koopster afgebrande kamer of 

huijsplaats, schop, hoff en 
aengelag, ackerland teijnen 
aen gelegen etc., 
Hoogemierde in de 
Kerckstraat 

Dirck Frederix (o), Jan 
Verspaandonk (w, n), het 
Kerkstraatje (z) 

……., (erfgen.) Maria wed.v. Jan 
Martens 

daarvoor eigenaars   

van den Borne, Jacobus schepen   
Vromans, Thomas idem   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222 t/m 223, fiche 8, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 1778 3-5-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panus (Panis), Cornelis * debiteur / gelover   
van Loon, Cornelia Peter e.v. * debitrice / geloveres   
Laurentius, Adriaan predikant / 

geldschieter 
Lagemierde  

Otten, Aelbert Jan schepen   
Verhagen, Jan idem   
Masson, F. secretaris   
van Hasendonck, Cornelis schepen 1778   
van de Water, Abraham idem   
Huijbregts, Willem loco secretaris 1778   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223 t/m 224, fiche 8, 
rij 3 

Verkoop / transport  22-6-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Colen (Kolen), Peter (jongman) verkoper Reijsel (Rijssel / Lille) 
(Frankrijk) 

 

Coolen, Cornelis broer / koper ½ steede, behuijsinge, 
gronden, Hoogemierde, het 
Bleck 
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  ¼ steede en gronden, 
Hoogemierde, het Wisselt 

 

van den Borne, Jacobus president   
Masson, Jan schepen   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224v en 225, fiche 8, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte  20-8-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Weijs (Wijs), Maria wed.v. Adriaan 
Linkels 

debitrice / geloveres   

van Hoeven, Johanna wed.v. Johannes 
van de Water 

geldschietster / 
creditrice 

  

Verhagen, Jan schepen Lagemierde  
Masson, Jan idem Hoogemierde  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
225v t/m 227, fiche 8, 
rij 4 

Verkoop / transport  2-10-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Jan verkoper / voogd   
van der Heijden, Aelbert (Lambert) idem   
van der Heijden, Dingna verkoopster   
van der Heijden, Corstiaan verkoper / voogd   
Coolen, Jan voogd / verkoper   
Hendrickx, Hendrik Peter idem   
van der Heijden, (7 onm.kind.) Cornelis    
van der Heijden, (onm.kind) Corstiaan    
Versant, Hendrik * koper   
Snellaars, Jenna e.v. * koopster huijs, schuur, schop, gronden 

etc., Hulsel, den Heijkant 
 

Verhagen, Anthonij schepen Hulsel  
Dirckx, Peter idem   
den Abt van St. Truijen rentheffer   
de Back, …… rentmr.   
Corstiaans, Anthonet    
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
229 t/m 235, fiche 8, 
rij 4 en 5 

Index   

 
Einde febr. 2013 

 
 
 
 


