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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 2, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  en doorverkoop  12-10-1765  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes (Lemmens), Maria wed.v. de 
Naijer ?? 

verkoopster Hoogemierde  

Lemmes, Jan broer / assistent / 
hoofdman van * 

  

Huijbregts, Willem brouwer / koper / 
doorverkoper 

den Steenacker, Hoogemierde de koper (o), Wouter 
Lemmes (w) 

Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   
het Bij- of Ambrosiusgilde * verkrijger   
van den Borne, Cobus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v t/m 3v, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport    17-10-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Adriaan verkoper   
Huijbregts, Willem broer / koper den Dries, 3 lopst. 45 roeden  
  den Grooten of breden acker, 

2 lopst. 
 

  ½ den halven acker van Jacob 
Strooijbants, 47 ½ roeden 

 

…….. +, wed.v. Peter Huijbregts moeder / erflaatster   
Masson, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v en 4, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport    11-11-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Jan * verkoper   
van de Zande, Elisabet e.v. *  verkoopster   
van de Zande, Jan # koper Hoogemierde  
Martens, Elisabet e.v. # koopster acker de kind. Anthonij Geerts (n), 

Hendrik Huijbregts (z), de 
gem. straat (w) 

de Back, C. rentmr.   
van den Borne, Jacobus president   
Masson, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v en 5, fiche 1, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1790 7-12-1765 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrick * debiteur / gelover Hoogemierde  
Willems, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Diels, Adriaan geldschieter / crediteur   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
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Masson, F. secretaris   
Diels, Adriaantje creditrice 1790   
Martens, Willem schepen 1790   
Leesten, Frans idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 t/m 7, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  4-1-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deelen, Martinus Jan * (i.n.v. vrouw) gemacht. / verkoper Heeze  
Verbruggen, Marian e.v. *    
Lurx (Lurincx), Magiel # koper   
Miermans (Mierdmans), Anna e.v. # koopster huijs, hoff en aengelag, 2 

lopst. 55 roeden, 
Hoogemierde 

 

  Lant in de aensteede, 1 lopst. 
38 roeden 

 

  Lant agter Hanskens acker, 
56 roeden 

 

  den Agtersten Maas acker, 3 
lopst. 

 

  den Voorsten Maas acker, 2 
lopst. 10 roeden 

 

  den halven Kalverbogt, 1 
lopst. 27 roeden 

 

  den grooten beemt, 2 lopst. 
14 roeden 

 

  stuck heijvelt, 1 lopst.  
  nog een heijvelt, 1 lopst.  
  den Breeden acker, 2 lopst.  
  den acker van Mattijs 

Schoormans, 1 lopst. 1 roede 
 

  perc. in ’t Nieuwvelt, 20 
roeden 

 

  het Geesken, 1 lopst. 16 r.  
  nog een Geesken, 1 lopst. 14? 

roeden 
 

  den Hogen acker 2 lopst. …?  
  den Rusacker, 2 lopst. 6 r.  
  beemt in de Hoolstraat, 1 

lopst. 17 roeden 
 

  een Eersel daeraen, 1 lopst. 
42 roeden 

 

  heijvelt int Grut, 50 roeden  
  nog een heijvelt int Grut, 25 

roeden 
 

  den acker van Magiel van 
Rooij nu gent. de Kaijl, 2 
lopst. 6 roeden 

 

………… rentheffer St. Huijbert cijns  
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
van den Borne, Jacobus president   
Masson, Jan schepen   
Masson, F. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7 t/m 8, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 1783 4-1-1766 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lurx (Lurincx), Magiel * debiteur / gelover Hoogemierde  
Miermans, Anna e.v. * debitrice / geloveres   
Deelen, Martinus Jan # crediteur   
Verbruggen, Marian e.v. # creditrice   
van den Borne, Jacobus schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   
Deelen, Adrianus zoon v. # / ontv. 1783   
Deelen, Jan Baptist idem   
Smolders (Smulders), Cornelis e.v. ^ ontvanger 1783   
Deelen, Johanna ^ dochter v. #   
Paridaens, Antonis schepen 1783   
van de Sande, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris 1783   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v en 9, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport  4-1-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president   
Masson, Jan schepen   
Deelen, Martinus Jan * (i.n.v. vrouw) gemacht. / verkoper Heeze  
Verbruggen, Maria e.v. *    
Masson, Francois # koper   
Scholt, juffr. Anthonetta e.v. # koopster den Hogen acker, 1 lopst. 36 

roeden, Hoogemierde 
 

Martens, Mattijs loco secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 t/m 10, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport en gelofte in marge: kwitanties 1766 en 1772 31-1-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Huijbregts, Gerardus * koper 6 koeien  
van den Bergh, Elisabet e.v. * koopster   
Masson, Francois # secretaris / verkoper   
Scholt, juffr. Anthonetta e.v. #    
Martens, Mattijs borgemr. / loco secret.   
Larmit, Adriaan credit. / ontv. 1772   
Schoormans, Laurens schepen 1772   
Huijbregts, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 t/m 11, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport  9-4-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes (Lemmens), Adriaan verkoper Lagemierde  
Lemmes, Johanna wed.v. Bartel van 
Santvoort 

koopster den Hulsbos, Lagemierde Hendrick  Zwaanen (Swanen) 
(o), het Beekenstraatje (z), 
Clasina Koolen (w), Jan van 
Doorn (n) 

  den Lammerbogt de kind. Adriaan van de 
Zande (z), den ackerstraat (w) 
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, do. Kuchenius (o), do. 
Laurentius (n) 

  het Voorst beemdeken de kind. Anthonij van Loon 
(z), de kind. Adriaan van de 
Zande (w), de gem. heijde (o) 
, Willem Swaanen (n) 

Verhagen, Jan schepen   
van Hasendonck, Cornelis idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 t/m 13, fiche 1, rij 2 Transport na verkoop (2x)  9-4-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes, Adriaan momboir / transportant   
Zwaanen, Hendrik toesiender / idem   
Lemmes, (onm.kind. *) Joost +    
van Eijck, Clasina Gerit e.v. *    
Laurentius, Adriaan predikant / verkrijger Lagemierde  
  keuken, stal, schop, den dries 

of aengelag, Lagemierde 
 

  den Loo acker  
Verhagen, Jan schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
Masson, F. secretaris   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
van den Borne, Peter * verkrijger den Voorsten halven beemt 

met den Horst daarin, 
Lagemierde 

de gem. heijde (o), de erfgen. 
W. van Beers (n) 

Vliegen, Cristina e.v. *    
de Back, …. rentmr.   
de Kerk van Lagemierde renthefster   

 

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

Verkoop / transport / gelofte in marge: kwitantie 1772 21-6-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Maria wed.v…… Panenborg verkoopster   
Kelders, Elisabet wed.v. Waltherus 
Coolen 

eigenares 2/3 / 
koopster / bruid 

1/3 behuijsinge, hoff, 
aengelag, etc., Lagemierde 
het Wellenseijndt 

 

van de Geevel, Willem bruidegom   
Verhagen, Jan schepen   
van Hasendonck, Cornelis idem   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Back, … rentmr.   
Masson, F. secretaris   
Panenborg, Peter ontvanger 1772   
Panenborg, Helena ontvangster 1772   
Panenborg, Adriaantje * idem   
Trompen, Jan e.v. *    
Verhagen, Anthonij Bartel schepen 1772   
Tetmenger, G.C. getuige 1772   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 en 15v, fiche 1,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 1772 als voor 21-6-1766 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Gevel, Willem bruidegom / gelover   
Kelders, Elisabet bruid / geloveres   
Coolen, Maria wed. Panenborg creditrice   
Verhagen, Jan schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16 en 16v, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport  24-6-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miermans, Peter (wedn.) verkoper Hoogemierde  
van Helmont, Hendrik * koper   
Miermans, Maria e.v. * dochter / koopster ½ steede, huijsinge, stal, 

schuur, schop, hoff en 
aengelag, landerijen etc., 
Hoogemierde, het Wisselt 

 

Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
………. idem Oirschot  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 en 17v, fiche 1,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  27-6-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Hendrik * schepen / debiteur / 
gelover 

Hoogemierde  

Miermans, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Vromans, Thomas schepen / borg   
van Hoeven, Johanna wed.v. Johan van 
de Water 

geldschietster / credit. Lagemierde  

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18 t/m 19, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport  11-8-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Willem * verkoper Tilburg  
Hervoorts, Adriana e.v. * verkoopster   
Willems, Cornelis Peter # koper   
Claassen (Klessen), Maria Peter e.v. # koopster huijs, aengelag, 1 lopst. 15 

roeden, Lagemierde 
 

  ¼ heijvelt in den Gullen 
Hoek, 2 lopst. 36 roeden 

 

  Lant int heijvelt, 31 roeden  
  de Cnol, 2 lopst. 4 roeden  
  het Driesken int heijvelt van 

Prijn van der Linden, 1 lopst. 
 

Verhagen, Jan schepen   
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van Hasendonk, Cornelis schepen   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Back, …. rentmr.   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19v en 20, fiche 1,rij 4 Transport niet gepasseerd ca. 8-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Francois secretaris /transportant   
Masson, Jan * vader / verkrijger   
Patronus, juffr. Catharina e.v. * moeder / verkrijgster huijsinge, hoff en aengelag, 

koestallinge, schoppen etc., 
Hoogemierde 

 

van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 t/m 21, fiche 1,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1783  18-10-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Adriana wed.v. Peter van den 
Bogth 

 Hoogemierde  

van den Bogth, Jan zoon / assistent   
Vlijmans, Wouter * geldschieter / crediteur Hilvarenbeek  
van Woensel, Margo e.v. *    
van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, F. secretaris   
van Crullenberg, J. M. getuige 1783   
Paridaens, Antoni schepen 1783   
Martens, Willem idem   
van de Water, A. loco secretaris 1783   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v en 22, fiche 1,rij 4 Transport na verkoop in marge: kwitantie 1767  18-11-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Jacobus momboir / transport.   
van Zon, Jan toesiender   
Pasmans, (4 onm.kind. *) Anth.    
van Zon, Catharina  moeder van *   
Janssens, Goijert koper / verkrijger huijsinge, hoff en aengelag, 1 

lopst. 32 roeden, Lagemierde 
 

  den Cnol, 2 lopst. 18 roeden  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   
van den Borne, Cobus president 1767   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v en 23, fiche 1,rij 4 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1766  27-11-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Francois * secretaris / verkoper   
Scholt, juffr. Anthonetta e.v. * verkoopster   
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Willems, Cornelis # koper   
Miermans, Henderien e.v. # koopster den Kaijlacker, 1 lopst. 20 r.  
  den Hogen acker, 1 lopst.  
  de afgebrande kamer met den 

hof 
 

  het Voorste gruenlant daaraan 
de put met het driesken, 1 
lopst. 25 roeden 

 

  de Hoogacker van Martinus 
Deelen, 1 lopst. 36 roeden 

 

  den Langvoortsen beemt, 1 
lopst. 30 roeden 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v en 24, fiche 1,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1771  11-12-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Aelbert Jan * debiteur / gelover   
Scheepens, Jenno e.v. * debitrice / geloveres   
Janssen, Josep geldschieter / 

momboir van # 
Bladel  

Janssen, Wouterus # crediteur   
van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   
van Heusden, J. secretaris 1771   
Janssen, Jacobus neef / assistent 1771   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v en 25, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport   27-12-1766 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Laurens verkoper   
Verhagen, Adriaan idem   
Verhagen, Anthonij * broer / koper (2x 1/3) behuijsinge, 

landerijen etc., Lagemierde, 
het Wellenseijnde 

 

van Heijst, Anna e.v. *    
den Armen van Reusel rentheffer   
den Armen van Lagemierde idem   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
Masson, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v, fiche 1, rij 5 Taxatie t.b.v. volgende verkoop  9-2-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  huijsje, stal, hoff en aengelag, 
Hoogemierde, de Kerckstraat 

Wouter Hermans (o), de wed. 
Hendrik Luijten (w), Mattijs 
Martens (n), de gem.straat (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 90 
door E.A.M.Verspaandonk 

 8

26 en 26v, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport   9-2-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Linde, Johannes (jongman) * verkoper   
Huijbregts, Gerardus assistent Hoogemierde  
Pauwels, Anna Maria # moeder van *   
Huijbregts, Jan (nu e.v. #) stiefvader / koper ½ huijsinge en grond  als voor 
  roerende goederen  
van den Borne, Jacobus president   
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27 t/m 28, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport  16-2-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Jenno (Johanna)* verkoopster   
Lemmes, Jan Batist e.v. *    
Verhagen, Margo # verkoopster Hoogemierde  
van de Zande, Hendrik e.v. #    
Verhagen, Anthonij broer / koper   
Verhagen, Adriaan idem ½ steede, behuijsinge, 

landerijen, Hulsel 
 

  ½ roerende goederen etc.  
Dirckx, Peter schepen Hulsel  
van der Cheelen (Ceelen), Peter idem   
de Abt van St.Trude (St. Truijden) rentheffer   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 t/m 29, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport  4-3-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laurentius, do. Adriaan predikant / verkoper Lagemierde  
Lemmes (Lemmens), Johanna wed.v. 
Bartel van Santvoort 

koopster behuijsinge en gronden  

Lemmes, (onm.kind.) Joseph daarvoor eigenaars   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter idem   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v en 30, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1788 21-4-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Adriaan verkoper Hoogemierde  
Hermans, Hendrik * koper   
Vroomans, Maria e.v. * koopster 1/3 steede, behuijsinge, hoff 

en aengelag, landerijen etc., 
Hoogemierde, de Kerckstraat 

 

Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
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Masson, F. secretaris   
Hermans, Jan neef / erfgenaam / 

crediteur 1788 
  

Hermans, Cornelis idem   
Hermans, Peter idem   
Hermans, Gerard idem   
Huijbregts, Willem schepen 1788   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v, fiche 2, rij 1 Verkoop / transport in marge: kwitantie 13-5-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Zande, Wouter idem   
van Hoogstraten, Peternel * verkoopster   
Schoormans, Willem e.v. * verkoper   
……., wed. ….van Hoogstraten koopster perc. groes, Lagemierde de kind. W.van Beers (o), 

Aelbert Otten (w), de wed. D. 
Dijkmans (z), de koopster (n) 

Masson, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31 en 31v, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport niet doorgegaan ! 29-6-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan * schepen / verkoper   
Patronus, Catharina e.v. * verkoopster   
van Hees, Jan # koper   
van de Zande, Elisabet e.v. # koopster 2 beemden op Hongeren, 

Hoogemierde 
 

Masson, F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 t/m 33, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport (2x) in marge: kwitanties 1768 21-9-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Gerit verkoper   
Horevoorts, Jan * (i.n.v. vrouw) idem   
Schoormans, Henderina e.v. *    
Masson, F. # secretaris / koper ½ Lant (vooraan) in de 

Langacker, 4 lopst. 56 
roeden, Hoogemierde 

 

Scholt, juffr. Anthonetta e.v. #    
Masson, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
het Klooster v. Everbodem (Averbode) idem   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
van den Heuvel, Cornelis ^ koper ½ Lant (achter) in de 

Langacker 
 

Mijnendonks, Jenno e.v. ^    
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v, fiche 2, rij 1 Verkoop / transport  16-10-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jacobus president   
Masson, Jan schepen   
Lemes (Lemmens), Jan * verkoper   
Coolen, Catolijn e.v. * verkoopster   
Larremit (Larmit), Adriaan # koper groes en ackerland, de Oude 

steede,  3 lopst. 34 roeden, 
Hoogemierde 

de kopers (o), de erfgen. 
Willem vande Zande (w) 

Lijtens (Leijtens), Elisabet e.v. #    
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34 en 34v, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1769 27-10-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Francois * secretaris / verkoper Hoogemierde  
Scholt, juffr. Anthonetta e.v. * verkoopster   
Larmit, Adriaan # koper   
Leijtens, Elisabeth e.v. # koopster acker de Vijf spense  
van den Bergh, Jan Willem daarvoor eigenaar   
  ½ Lant in de Langackers 

(vooraan) 
 

Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Geestelijke goederen idem   
het Clooster van Everbodem idem   
Patronus, Catharijna    
Smits, J. junior subst. secretaris 1769   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 en 35v, fiche 2,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  2-11-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Jan idem   
van den Bergh, Jan * debiteur / gelover   
Dijkmans, Marie e.v. * debitrice / geloveres   
Geerdens, Cornelis geldschieter / crediteur   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36, fiche 2, rij 1 Transport  3-11-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Larmit, Adriaan * transportant   
Leijtens, Elisabet e.v. * transportante   
van den Bergh, Jan Willem verkrijger perc. in den Buske, aen ’t 

Dooijbroek, Hoogemierde  
 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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36v en 37, fiche 2,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 1791 19-11-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmes, Jen wed.v. Bartel Versant debitrice / geloveres   
……., wed.v. Jan Francus Janssens geldschietster / creditr.   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   
Janssens, Jacobus * crediteur / ontv. 1791   
Janssens, Jacobus broer van * ?   
Verhagen, Anthonij schepen 1791   
Leesten, Francis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 t/m 38, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport  27-11-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirckx, Peter * (schepen) / verkoper  Hulsel  
Staps, Elisabet e.v. * verkoopster   
van den Broek, Hendrik # koper   
Couwenberg, Adriana e.v. # koopster den Eskens hoek, Hulsel Joost Dirckx (o), de gem. 

heijde (w, z), Dirck vander A 
(n) 

van Herck, Adriaan schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 en 38v, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport  27-11-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirckx, Peter schepen Hulsel  
van Herck, Adriaan idem   
Dirckx, Corstiaan * verkoper   
Voeten, Elisabet e.v. * verkoopster   
Adriaans, Jan # koper den Dries Marcelis J. Hendrikx (o), de 

kopers (w, z), Hendrik 
Versant (n) 

Willems, Marie e.v. # koopster   
  Oirschot (cijns)  
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 en 39v, fiche 2,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1789 4-12-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Wouter * debiteur / gelover   
Jacobs, Elisabet e.v. * debitrice / geloveres   
Hermans, Hendrik # debiteur / gelover   
Mattijsen, Elisabet e.v. # debitrice / geloveres   
Hermans, Hendrik ^ debiteur / gelover   
Vromans, Marie e.v. ^ debitrice / geloveres   
Delen, Martinus ## geldschieter / crediteur Hees (Heeze)  
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   
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Deelen, Judocus ** gemacht. / ontv. 1789   
Deelen, Johannes Baptista zoon van ## / neef van 

** / crediteur 1789 
  

Verhagen, H.F. notaris Antwerpen  
Hermans, Hendrik debiteur 1789   
Hermans, Gerrit idem   
Hermans, Cornelis idem   
Huijbregts, Willem schepen 1789   
Martens, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v en 40, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport  10-12-1767 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jan * verkoper Casteren  
Beekx, Johanna e.v. * verkoopster   
Janssen, Godefridus koper acker, ca. 1 lopst., aan den 

Braakhoek, Lagemierde 
de kind. Godefridus Delen (o) 
, den ackerweg (w) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v en 41, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1769 11-2-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan * schepen / verkoper   
Patronus, juffr. Catharina e.v. * verkoopster   
Larmit, Adriaan # koper 2 beemden op Hongeren, 

Hoogemierde 
Jan Verspaandonk (o), 
Wouter Lemmens (w, n), de 
Aa (z) 

Leijtens, Elisabet e.v. #    
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens oud schepen   
Masson, F. ^ secretaris   
Scholt, A. e.v. ^    
Smits, J. junior subst. secretaris 1769   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 en 41v, fiche 2,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  20-2-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versant, Hendrik * debiteur / gelover   
Snelders, Jenno e.v. * debitrice / geloveres   
……., wed.v. Jan Smagten geldschietster / credit. Hoogeloon  
van Herck, Adriaan schepen Hulsel  
Dirckx, Peter idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 41v en 42, fiche 
2, rij 2 

Notitie betr. openbare verkoop en 
cassatie op keerzijde 

 2 en 16-2-(1768 ?) 
12-3-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maerkx (Merkx), Bastiaen bieder huijsing en hoef (hof)  
Maerkx, Adriaen idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
42 en 42v, fiche 2,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  12-3-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaansen, Jan * debiteur / gelover Hoogemierde  
Cools, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
van den Bergh, Jan Willem geldschieter / crediteur Alphen  
Vromans, Thomas schepen   
Masson, Jan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43 t/m 44, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport  12-3-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
Cools, Peter verkoper (1/6)   
Staats, Jan Peter verkoper   
Staats, Jacobus Peter idem   
Staats, Johanna Peter verkoopster   
Staats, Peter verkoper (samen 1/6)   
Geerts, Hendrick verkoper (1/6)   
Geerts, Jan idem (1/6)   
Geerts, Willem idem (1/6)   
Adriaans, Jan * eigenaar (1/6) / koper  (5/6) huijsinge, stallinge, 

gronden, Hoogemierde, het 
Culdersrode 

Hendrik Verbaandert (o), de 
gem. straat (w, z), de kind. 
Peter Vromans (n) 

Cools, Maria e.v. *    
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Domijnen idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 en 44v, fiche 2,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1782 8-4-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas schepen Hoogemierde  
Masson, Jan idem   
Luijten, Jan Batist debiteur / gelover behuijsinge, gronden, 

Hoogemierde, de Hoogstraat 
 

Luijten, Jan zoon / idem   
Luijten, Wouter idem / idem   
Luijten, Elisabet dochter / idem   
Laurentius, Adriaan predikant /geldschieter Lagemierde  
Masson, F. secretaris   
van Hasendonk, Cornelis gemachtigde / 

ontvanger 1782 
  

Paridaens, Antoni schepen 1782   
Martens, Willem idem   
van de Water, A. loco secretaris 1782   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 t/m 46, fiche 2, rij 3 Verkoop / transport  5-5-1768 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis * verkoper Hoogemierde  
Miermans, Henderina e.v. * verkoopster   
Martens, Mattijs # koper   
Willems, Catrina e.v. # koopster den Vijkorff, 2 lopst. 3 

roeden, Hoogemierde 
de gem. straat (z), Jacobus 
Plompen (n) 

  land en driesken, ’t Groen 
Landt, 1 lopst. 25 roeden 

de gem. straat (o), de kopers 
(n) 

  den Langvoort beemt, ca. 2 
lopst. (Hulsel ?) 

Goijaert Janssen (zijde), de 
kind. Gijsbert van de Sanden 
(zijde) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v, fiche 2, rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1793 17-6-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Jan debiteur / gelover   
Tops, Jan schoonbroer / assistent   
Larmit, Adriaan * geldschieter / crediteur   
Leijtens, Elisabet e.v. *    
 schepenen etc.als voor   
Aarts, Anthonij debiteur 1793   
Luijten, Jan Jac. schepen 1793   
Luijten, Jan H. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 en 47v, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport  16-9-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Jacomijn Joost Jacob * verkoopster   
Willems, Steven e.v. *    
de Leest, Sijmon Jansen #  steede, erven, ackerlandt, 

Hulsel, de Heijkant 
de gem. heijde (o, w, n), Jan 
Sweens (z) 

De Gruijter, Cornelia e.v. #    
(de abt van) St. Trudo rentheffer   
Dirckx, Peter schepen   
van Herck, Adriaan idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 en 48v, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1788 11-10-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen (Janssens), Godefridus verkoper Lagemierde  
Willems, Cornelis Wilbort koper huijsinge, gronden etc., 

Lagemierte, het Mispeleijnde 
de gemeente (o), de wed. 
Jansen (n 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Masson, F. secretaris   
Verhagen, Anth. schepen 1788   
Lemmes, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris 1788   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 en 49v, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  10-10-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staats, Jan Peter (jongman) verkoper Keijsers Brabant  
Staats, Jacobus Peter broer / koper   
Staats, Jenno Peter zuster / koopster 1/3 steede en gronden, 

Hoogemierde, den Bergh 
de erfgen. Peter van Diessen 
(o), de gem. straat (w, z), de 
gem. heijde (n) 

Masson, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 en 50v, fiche 2,rij 4 Gelofte / vestiging van rente   10-10-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staats, Jacobus Peter (jongman) debiteur / gelover Keijsers Brabant  
Staats, Jenno Peter (jongedr.) debitrice / geloveres idem  
  steede en gronden, 

Hoogemierde, den Bergh 
 

Larmit, Adriaan * geldschieter / crediteur Hoogemierde  
Leijtens, Elisabeth e.v. *    
Masson, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
Masson, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50v en 51, fiche 2,rij 4 Gelofte / vestiging van rente  in marge: aflossing 1789 13-10-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis Peter * debiteur / gelover Lagemierde  
Clessens (Klessens), Maria Peter e.v. * debitrice / geloveres 3 percelen akker en weiland  
Jansen, Wouterus geldschieter / crediteur Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Janssens, Hermanus crediteur / ontv. 1789   
Verhagen, Anthonij schepen 1789   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris 1789   

 

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

Verkoop / transport  10-11-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Waltherus verkoper ( ½ )   
de Wolff, Anthonij J. * idem   
Janssen, Cornelia e.v. *    
van Hemert, Christiaan Gerard # verkoper   
Janssen, Catharina e.v. #    
…….., wed.v. Joseph Janssen verkoopster   
Janssen, Lucia ^ idem   
Verheijen, Augustinus e.v. ^    
Janssen, Maria verkoopster   
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Janssens, Renier verkoper   
Janssen, Joseph + erflater   
van der Cheelen (Ceelen), Peter ** koper aansteede, huijs, schuur, 

schop, akker etc., Hulsel, de 
Straat 

 

van Beers, Margareta e.v. **    
de Abdije van St. Truijden renthefster   
van den Andel, Jan president   
Dirks (Dirckx), Peter schepen   
Smits, J. junior fungerend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53 en 53v, fiche 2,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte  in marge: aflossing 1789 10-11-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Cheelen (Ceelen), Peter * debiteur / gelover Hulsel  
van Beers, Margarita e.v. * debitrice / geloveres   
Janssens, Waltherus crediteur Lagemierde  
van den Andel, Jan president   
Dirks, Peter schepen   
Smits, J. junior fungerend secretaris   
Janssens, Godefridus crediteur / ontv. 1789   
Janssens, Hermanus idem   
de Beer, Cornelis debiteur 1789   
Huijbregts, Willem schepen 1789   
Dijkmans, Peter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v en 54, fiche 2,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  in marge: aflossing 1786 1-12-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Krollen, Cornelis * debiteur / gelover Hoogemierde  
van de Zande, Ida e.v. * debitrice / geloveres   
van Loon, Peter Adriaan geldschieter / crediteur Diessen  
van Andel, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
Smits, J. junior fungerend secretaris   
Huijbregts, Willem schepen 1786   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. klerk 1786   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v, fiche 2, rij 5 Notitie betr. betaling 40e penning 3-12-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan Anthonij koper parc. Land, ca. 3 lopst., 
Lagemierde 

 

Lemmens, Jan Peter verkoper   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v t/m 56, fiche 2, rij 
5 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1777 5-12-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rooij, Cornelis verkoper   
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van Rooij, Wouter verkoper   
van Rooij, Annemie verkoopster   
van Rooij, Jan * koper (eigen. ¼ )   
Matthijssen, Ida Peter e.v. * koopster (¾ van alles) huijs, hoff 

aangelag, 2 lopst. 20 roeden, 
Lagemierde het Mispeleijnde 

 

  den Dries daaraan, 3 lopst. 48 
roeden 

 

  ½ Land in de Lammerbogt, 2 
lopst. 2 ½ roeden 

 

  ½ Land in Lijs Tijssens 
heijveld in e Heijlaren, 3 
lopst. 22 ½ roeden 

 

  den Dijkbeemt, 2 lopst. 10 r.  
  den Akker gent. de Twee 

loopense, 2 lopst. 45 roeden 
 

  den Huijsmans bogt, 2 lopst. 
27 roeden 

 

  den Waterlaat, 2 lopst. 18 r.  
  de Wageplank, 2 lopst. 18 r.  
  den Couwenbergs beemd, 2 

lopst. 12 roeden 
 

  den Donkeusel, 5 lopst. 52 
roeden 

 

  heijveld, 40 roeden  
  het Nieuwveld, 4 lopst.  
  ½ den Werfakker, 1 lopst. 39 

roeden 
 

  ½ de Volder, 2 lopst.  
  beemdeke aan de oostkant 

van de Aa, 1 lopst. 3 roeden 
 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Domeinen van Brabant rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
de Abdije van Everbode renthefster   
Janssens, Joseph rentheffer   
van de Zande, Wouter schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
Heemskerk, ….. ontvanger 40e penn.   
Smits, J. junior fung. secretaris   
van de Water, Abraham schepen 1777   
van Heusden, J. secretaris 1777   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v en 57, fiche 2,rij 5 Gelofte  8-12-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Jan * debiteur / gelover   
Peters, Anna Antonij e.v. * debitrice / geloveres   
Smolders, Gerrit voogd / crediteur   
Schellekens, Peter Jan idem   
Smolders, (5 onm.kind.) Cornelis Dirk geldschieters   
van Andel, Jan president Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Smits, J. junior fung. secretaris   

 
 

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

Verkoop / transport  9-12-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen (Coolen), Kornelis verkoper Welt (Weelde)  
van Laarhoven, Antonij * koper   
Lemmens, Anneke e.v. * koopster huisinge, schuur, schop, 

aangelag, ca. 5 lopst., 
Hoogemierde, het Blek 

de gem. straat (o), Jan 
Lemmens (w, z), de straat (n) 

  de Hofstad, ca. 2 lopst. 11 
roeden 

de gem. straat (o), het 
klooster van Everbode (w), 
Jacobus Luijten (z), Hendrik 
Jan Hermans (n) 

  den Leijakker, 1 lopst. 24 
roeden 

Paulus van Roij (o), Hendrik 
Verbaanderd c.s. (w), Wouter 
Hermans (z), de gem. straat 
(n) 

  het Meulenstraats akkertje, 1 
lopst. 

de Molenstraat (o), de kind. 
Steven Verspaandonk (w), 
Jan Babtist van Leent (z), 
Jacobus Luijten (n) 

  de Loeijrijt, 1 lopst. 54 
roeden 

Jacobus Luijten (o, w), 
Willem Martens (z), het 
Clooster van Everbode (n) 

  parc. weijveld, 1 lopst. 26 
roeden 

de gemeente (o, n), Jan Peter 
Adriaans (w), de kind. Peter 
Vromans (z) 

  de Winkelbeemd, 1 lopst. 40 
roeden 

de Aa (o), de straat (w), de 
kind. Peter Vromans (z), 
Hendrik Verbaandert (n) 

  beemd in de Santstraat, 2 
lopst. 

de Aa (o), de gemeente (w), 
het Clooster van Everbode 
(z), de kind. Adriaan Martens 
(n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verster, A. rentmr.   
de Domeinen van Brabant rentheffer   
het Clooster van Everbode idem   
van Andel, Jan president   
Vromans, Thomas schepen   
Smits, J. junior fung. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v, fiche 2, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  9-12-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhoven, Anthonij * debiteur / gelover / 
koper 

steede en aangelag  

Lemmens, Anneke e.v. * debitrice / geloveres   
Koolen, Kornelis crediteur   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59, fiche 2, rij 5 Notitie  betr. betaling 40e penning 23-12-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Arnoldus debiteur / koper ½ steede, aangelag, L.Mierde  
Lemmens, Jan (en kind.) verkopers   
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Kolen, Cornelis verkoper   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59 en 59v, fiche 2,rij 5 Gelofte / vestiging van rente in marge: aflossing 1778 9-12-1768 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huibrechts, Gerardus * debiteur / gelover   
van den Berg, Elisabeth e.v. * debitrice / geloveres 2 parc. beemds, samen ca. 4 

lopst., Hoogemierde aen ’t 
Reusels broek 

 

Geerden, Cornelis geldschieter / crediteur   
Geerden, Johannes idem   
van Andel, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
Smits, J. junior fung. secretaris   
Luijten, Jan Jacobus schepen 1778   
Fuchs, Peter Joseph idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v t/m 62, fiche 3, rij 
1 

Verkoop / transport met condities 5-1-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Roij, Paulus * verkoper   
van Diessen, Adriaantje e.v. * verkoopster   
Willems, Jacobus # koper   
Anthonisse, Marianna e.v. # koopster huis, hof en aangelag, ca. 2 

lopst., Hoogemierde, 
Kaaldersrode (Kuilensrode) 

Jan Babtist van Leent (o, z), 
Jacobus Luijten (w), de gem. 
straat (n) 

  den Boschakker, ca. 4 lopst. Jan Lemmens (o), Jan Babtist 
van Leent (w), Willem 
Huijbrechts (z), de kind. Peter 
Vromans (n) 

  den Leijakker, 2 lopst. 50 
roeden 

het Clooster van Everbode (o, 
z), Antonij van Laarhoven 
(w), de straat (n) 

  den Beemd, 4 lopst. 14 
roeden 

de Aa (o), Hendrik 
Verbaanderd (w), Jan Babtist 
van Leent (z), het Clooster 
van Everbode (n) 

  parc. Heijveld, ca. 50 roeden de straat (o), Walteurs 
Lemmens (w), de wed. Jan 
van den Heuvel (z), Jan 
Adriaanse (n) 

  parc. Heijveld, 1 lopst. 30 
roeden 

Jan Verspaandonk (o), Jan 
van de Zande (w), Dirk 
Moonen c.s. (z), de koper (n) 

  de Reijt (van Jan van Mol), 1 
lopst. 4 roeden 

de kind. Peter van Diessen 
(o), de kind. Peter Vromans 
(w), volgend perceel (z), 
Jacobus Luijten (n) 

  den Verlooren kost (eerst 
heijveld bij de Leurrijt), 40 
roeden 

vorig perceel (o), Antonij van 
Laarhoven (w), de koper (z, 
n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Domeinen van Brabant idem   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Anthonissen, Gerrit huurder   
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  uitgezonderd: stuk land en 
Verlooren kost 

 

  het Rijke  
  1/3 den Beemt  
van Andel, Jan president   
Vromans, Thomas schepen   
Smits, J. junior fung. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 en 62v, fiche 3,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  5-1-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jacobus * debiteur / gelover   
Anthonisse, Marianna e.v. * debitrice / geloveres Hoogemierde, Kaaldersrode 

(Kuilensrode) 
 

van Loon, Peter Adriaan  geldschieter / crediteur Diessen  
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63 t/m 64, fiche 3, rij 1 Verkoop / transport  9-1-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kolen, Cornelis verkoper   
Koolen, Peter idem   
Lemmens, Jan Janse verkoper   
Lemmens, Jan * zoon / idem   
Lemmens, Hendrik * idem   
Lemmens, Jan Babtist * idem   
Lemmens, Adriaan * idem   
Koolen, Cathrina moeder van *   
Aarts, Arnoldus # koper   
Willems, Hendrina e.v. # koopster huis, schuur, hoff, het geheel 

6 lopst., Lagemierde, den 
Heijkant 

de wed. Embrecht Lemmens 
(o), Jacobus Vinken (w, z), de 
heijde (n) 

  ½ de Tommel, het geheel 4 
lopst. 2 roeden 

Jacobus Vinken (o), de wed. 
Embrecht Lemmens (w, z, n) 

  ½ den Werfacker, het geheel 
3 lopst. 18 ½ roeden 

de Groene weg (o), Adriaan 
van de Zande (z), de straat 
(w), Hendrik Swaanen (n) 

  ½ den halven Hulsbosch, het 
geheel 2 lopst. 16 roeden 

de wed. Bartel Verzant (o), 
Jacobus Vinken (w), de 
Beekstraat (z), Jan van Doorn 
(n) 

  ½ den Beemd aen de 
Heijhorst, het geheel 4 lopst. 
42 roeden (Leen van Tulder) 

Goijaert Jansen (o), de 
erfgen. Peter Corstiaan 
Matthijsse (w), Cornelis de 
Laat / Jan van Roij (z), 
Hermanus Janssen (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
  St. Huijbrechts cijns  
de Domeinen van Brabant rentheffer   
het Klooster van Everbode idem   
van de Zande, Wouter schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
Smits, J. junior fung. secretaris   

 
 

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

Verkoop / transport met conditie van alimentatie 20-1-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huibrechts, Jan verkoper Hoogemierde  
Huibrechts, Adriaan * broer / koper   
Beek, Anna e.v. * koopster huijsje en aangelag, ca. 28 

roeden, Hoogemierde in de 
Kerkstraat 

de straat (z), de wed./kind. 
Hendrik Luijten (w), Hendrik 
Hermans (o), Matthijs 
Martens (n) 

  ½ de Suetrijt, het geheel 2 
lopst. 23 roeden 

Hendrik Verspaandonk (o), 
Gerrit Huibrechts (w), de 
gemeente (z), Wouter Jan 
Lemmens (n) 

  den Nieuwen akker, 1 lopst. Gerrit Huijbrechts (o), Jan 
van Hees (w), de kind. 
Lambert van den Borne (z), 
Michiel Leurings (Lurinx)(n) 

  het Daalbugtje, 1 lopst. 16 
roeden 

Wouter van de Zande (o, z), 
het Klooster van Everbode 
(w, n) 

Larmit, Adriaan rentheffer   
de Domeinen van Brabant idem   
van Andel, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65v t/m 67v, fiche 3, 
rij 2 

Vernadering  24-1-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Babtist vernaderaar   
Lemmens, Adriaen idem   
Lemmens, Jan idem   
Lemmens, Jan Janse vader   
Koolen, Catharina + moeder   
  huisinge, schuur, schop en 

aangelag, ca. 5 lopst., 
Hoogemierde, het Blek 

de gem. straat (o), Jan 
Lemmens (w, z), de straat (n) 

  de Hoffstad, 2 lopst. 11 
roeden 

de gem. straat (o), het 
Klooster van Everbode (w), 
Jacobus Luijten (z), Hendrik 
Hermans (n) 

  den Leijakker, 1 lopst. 24 
roeden 

Paulus van Rooij (o), Hendrik 
Verbaanderd c.s. (w), Wouter 
Hermans (z), de gem. straat 
(n) 

  het Meulenstraats akkerke, 1 
lopst. 

de Molenstraat (o), de kind. 
Steven Verspaandonk (w), 
Jan Babtist van Leent (z), 
Jacobus Luijten (n) 

  de Looijreijt, 1 lopst. 54 
roeden 

Jacobus Luijten (o, w), 
Willem Martens (z), het 
Klooster van Everbode (n) 

  parc. weijveld, 1 lopst. 26 
roeden 

de gemeente (o, n), Jan Peter 
Adriaans (w), de kind. Peter 
Vromans (z) 
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  de Winkelbeemd, 1 lopst. 40 
roeden 

de Aa (o), de straat (w), de 
kind. Peter Vromans (z), 
Hendrik Verbaandert (n) 

  beemd in de Santstraat, 2 
lopst. 

de Aa (o), de gemeente (w), 
het Klooster van Everbode 
(z), de kind. Adriaan Martens 
(n) 

Koolen, Cornelis daarvoor verkoper Weelde  
van Laarhoven, Anthonij * daarvoor koper   
Lemmens, Anneke e.v. *    
de Domeinen van Brabant rentheffer   
het Klooster van Everbode idem   
van Andel, Jan schepen   
Vromans, Thomas idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v, fiche 3, rij 2 Notitie betr. betaling 40e penning 30-1-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Akkerveken, Augustinus koper 4  percelen  
Woestenburg, Jan verkoper   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v, fiche 3, rij 2 Notitie betr. betaling 40e penning 3-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vam Doorn, Jan koper Hooiland, 2 lopst., 
Lagemierde 

 

Vinken, Adriaan verkoper   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v, fiche 3, rij 2 Notitie betr. betaling 40e penning 3-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Niclaas koper 4/7 stede en aangelag, 
Lagemierde 

 

van Beers, ……. broers / zusters / 
verkopers 

  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 t/m 69, fiche 3, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1791 7-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ackerveken, Augustinus * debiteur / gelover Lagemierde  
Willems, Anneke e.v. * debitrice / geloveres   
Duijtz, Ericus geldschieter / crediteur   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter idem   
Smits, J. junior subst. secretaris   
van Nieuwenhuijsen, E. executeur / ontvanger 

1791 
  

…….., wed. Duijtz + erflaatster 1791   
Verhagen, Anthonij schepen 1792   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris 1792   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
69, fiche 3, rij 2 Notitie betr. betaling 40e penning 7-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis Wilbort koper akkerland, Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

 

Verbaanderd, Bert verkoper   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69, fiche 3, rij 2 Notitie betr. betaling 40e penning 7-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaenderd, Lambert koper Land en heijveld, Lagemierde 
het Mispeleijnde 

 

van Doorn, Jan verkoper   
 

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

Verkoop / transport  7-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staps, Elizabeth moeder / verkoopster   
Maas, Jacobus zoon / verkoper   
Maas, Hendrik idem   
Maas, Jan (+) vader   
Tops, Jan * koper   
Huibrechts, Johanna e.v. * koopster huisinge, hoff en aangelag, 14 

roeden, Lagemierde, aan het 
Vloeijeijnde 

Jacobus van de Ven (o, n), de 
gem. straat (w), de wed. Jan 
van Hoogstraten (z) 

  akkerland in den Braak, 1 
lopst. 21 roeden 

Jacobus van de Ven (o, n), de 
erfgen. Hermanus Janssen 
(z), de Santsmeele (w) 

  Land op de Smeel, 32 roeden Bert Otten (o), Jacobus van 
de Ven (w), de heij (z), de 
Santsmeelen (n) 

  Euselveld aen de Poppelaer, 
44 roeden 

Aalbert Otten (o, w), straatje 
(z), de wed. Dirk Dijkmans 
(n) 

  het Quaat eusel, 1 lopst. 17 
roeden 

een straatje (o, w, n), het 
volgend perceel (z) 

  het Eusel van Aart Stuijters, 1 
lopst. 17 roeden 

het straatje (o, w), Jan 
Woestenburg (z), het vorige 
perceel (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verster, A. rentmr.   
van de Zanden, Wouter schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v en 71, fiche 3,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1772 7-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tops, Jan * debiteur / gelover   
Huijbrechts, Johanna e.v. * debitrice / geloveres stede en aangelag, 

Lagemierde 
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Staps, Elisabet # creditrice   
Maas, Jacobus  crediteur   
Maas, Hendrik idem   
van de Zanden, Wouter schepen Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71 en 71v, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1774 8-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Adriaen * verkoper   
Dirks, Willemijn e.v. * verkoopster   
van Doorn, Jan # koper   
van Bladel, Maria Jan Peters e.v. # koopster ½ weijveld, 1 lopst. 40 

roeden, Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

de verkopers (o), de Aa (w), 
Annemie Dijkmans (z), de 
gem. straat (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zanden, Wouter idem   
Smits, J. junior secretaris   
van de Ven, Jacobus schepen 1774   
van Heusden, J. secretaris 1774   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72 t/m 74, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport  20-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Helsemans, Evert verkoper Bladel  
van den Borne, Peter * koper   
Vliegen, Christina e.v. * koopster huijsinge, paardestal, 

brouwerij, etc., Hulsel, de 
Straat of het Linden eijnde 

 

  Jenneke Jan Adriaans 
aanstede, 1 lopst. 30 roeden 

 

  Jan Sweerts drieske, 30 
roeden 

 

  Kort Heijnen akker, 4 lopst.  
  het Agterste Looijke, 2 lopst.  
  den Kerken bogt, 1 lopst. 15 

roeden 
 

  den Kerken bogt daarneven, 1 
lopst. 28 roeden 

 

  den Hoogen dries, 3 lopst. 9 
roeden 

 

  Bogaerts Heijveld, 1 lopst.  
  het Busken van Wilbort van 

Postel, 1 lopst. 15 roeden 
 

  Land aende Hellekensvoort, 2 
lopst. 32 roeden 

 

  den Hullekensvoortbeemt, 3 
lopst. 30 roeden 

 

  den Vonderbroeks beemd, 1 
lopst. 30 roeden 

 

  parc. beemd, 1 lopst. 30 r.  
  Nijs Leenders dries, 3 lopst.  
  ( ½ )den Plas, 1 lopst. 45 r.  
  het Rootjes heijveld, 1 lopst. 

30 roeden 
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  den Stokakker, 3 lopst. 6 r.  
  den Orenbogt (Ovenbogt ?), 3 

lopst. 30 r. 
 

  den Vonderbroek beemt, 3 
lopst. 

 

  het Voorst Looijke, 2 lopst.  
Janssen, Jacobus + grootvader / erflater   
de Abdij van St. Truijen renthefster   
van den Heuvel, Antonij huurder / gebruiker   
Dirkxs, Peter schepen   
van der Ceelen, Peter idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v, fiche 3, rij 3 Notitie betr. betaling 40e penning 20-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Matthijs koper parc. land, Hoogemierde  
Mattijssen, Martha ? verkoopster    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v en 75, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport  27-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Driedonkx, Anthonij  verkoper   
Driedonkx, Geertruij verkoopster   
Driedonkx, Maria wed.v. Martinus van 
Ierschot 

idem Antwerpen  

Larmit, Adriaan * koper   
Leijtens, Elisabeth e.v. * koopster parce. akkerland ( ½ ), 

Hoogemierde, aan den 
Driehoek 

Peter Kools (zijde), de gem. 
straat (zijde), Peter Kools 
(eind) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Domijnen idem   
van Andel, Jan president   
Vromans, Thomas schepen   
van de Zande, Jan idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v en 76, fiche 3,rij 3 Verhuur als hof v.d. schoolmeester 27-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Gerrit * verhuurder   
van den Berg, Elisabet e.v. * verhuurster   
de Gemeente van Hoogemierde huurster parc. land, omt. de kerk van 

Hoogemierde 
 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 75v en 76, fiche 
3, rij 3 

Kwitantie bij volgende verkoop  28-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Smits, Johan junior betaler   
Huijbreghts (Huibrechts), Gerardus ontvanger   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 t/m 77, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport als hof voor de schoolmeester 27-2-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huibrechts, Gerard * verkoper   
van den Berg, Elizabeth e.v. * verkoopster   
van den Berg, Jan vader / daarvoor eigen.   
de Gemeente van Hoogemierde koopster kleinste helft van een parc. 

akkerland (w), Hoogemierde 
omtr. de kerk 

de verkopers (o), Jan van de 
Zande (w), de erfgen. Steven 
Verspaandonk (z), Jan van 
den Berg (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77 en 77v, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  3-3-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Lambert * verkoper   
Goudsmits, Anna e.v. * verkoopster   
Willems, Cornelis Wilbort koper het Land op Grietje Wille, ca. 

1 lopst. 24 roeden, 
Lagemierde, het Mispeleijnde 

den akkerweg (o), een straatje 
(w), den Armakker (z), de 
erfgen./ wed. Rinkels (n) 

van Doorn, Maria daarvoor eigenares   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
van de Zande, Wouter schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 en 78v, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  3-3-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Doorn, Jan * verkoper   
van Bladel, Maria Jan Peters e.v. * verkoopster   
Verbaandert, Lambert # koper   
Goudsmits, Anna e.v. # koopster ½ Heijveld in de Heijlaren, 

het geheel 2 lopst., 
Lagemierde, de 
Mispeleijndse heijvelden 

de kopers (o, n), het groot 
heijveld (w), de verkopers (z) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v en 79, fiche 3,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1784 3-3-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Arnoldus * debiteur / gelover   
Willemse, Hendrina e.v. * debitrice / geloveres   
Verbaanderd, Lambert # geldschieter / crediteur   
Goudsmits, Anna e.v. #    
 schepenen etc.als voor   
Goudsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

creditrice 1784   

Lemmens, Jan Baptist momboir 1784   
Verbaandert, Hendrik idem   
Verbaandert, Jan minderjarige 1784   
Lemmens, Wouter debiteur 1784   
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van de Water, Abraham schepen 1784   
Verhagen, Anthonij idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79 t/m 82, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  7-3-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Laurens (Lavrijs Peter) momboir / verkoper 
(1/7) 

  

van Loon, Jan Peters momboir / verkoper   
van Beers, (onm.kind.) Peter + (1/7)   
van Loon, Jan vader / voogd / verk.   
van Loon, (2 onm.kind.*) Jan (1/7)   
van Beers, Anna + moeder van *   
van Beers, Hendrina verkoopster (1/7)   
van Beers, Maria idem (1/7)   
van Beers, Jenne ^ idem (1/7)   
van Beers, Nicolaas # koper / eigenaar 1/7   
de Kort (Cort), Jenneke e.v. # koopster (6/7) huijsinge, hoff en 

aangelag, ca. 3 lopst. 37 
roeden, Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

Hendrik van de Zande (o), 
een straatje (w), den 
ackerweg (z), de gem. straat 
(n) 

  Land agter de aanstede, 2 
lopst. 41 roeden 

de wed. Hendrik Pijnenburg 
(o), de straat (w), Jan van 
Doorn (z), het vorige perc.(n) 

  Land in het Heijveld, 1 lopst. 
20 roeden 

de straat (o), de kopers (w), 
Hendrik de Prost (z, n) 

  Land en groes in het Heijveld 
, 3 lopst. 50 roeden 

Jan van Loon (o), het 
Heijlaren straatje (w), de 
wed. Hendrik Pijnenburg (z, 
n) 

  Heijveld in de Heijlaren, 30 r. Bert Verbaanderd (o, z), de 
wed. Pijnenburg (w), Jan de 
Kort (n) 

  den Heijlaren beemd aan 
beide zijden van de Aa, 2 
lopst. 45 roeden 

het Heijlaren straatje (o), de 
wed. Jan van Hoogstraten (w, 
z), de wed. Adriaan Rinkels 
(n) 

  parc. in den Mombeemt of 
Eusel, 2 lopst. 25 roeden 

de heij (o), de Aa (w), Peter 
van den Borne (z), Jan van 
Doorn (n) 

  parc. ‘huis, hoff en aangelag’, 
1 lopst. 47 roeden 

 

  akker achter de aanstede, 1 
lopst. 34 roeden 

 

  Land in het heijveld, 40 r.  
  den Beekacker, 8 lopst. 25 

roeden 
den Groenen weg (o), de 
straat (w), Corstiaen Rovers 
(z), de wed. Adriaan Rinkels 
(n) 

  den Dries in en Beekacker, 1 
lopst. 52 roeden 

de kopers (o), de straat (w), 
Corstiaen Rovers (z), de wed. 
Adriaan Rinkels (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Lagemierde idem   
de Domeinen van Brabant idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zanden, Wouter idem   
van de Sande, Cornelis e.v. ^    
Smits, J. junior secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v t/m 83v, fiche 3, 
rij 4 

Vernadering  20-3-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Godefridus vernaderaar Lagemierde  
Janssen, Walterus eerder verkoper aanstede, huisinge, schuur, 

schop, landerijen, Hulsel, de 
Straat 

 

van der Cheelen, Peter * eerder koper   
van Beers, Margareta e.v. *    
Janssen, (erfgen.) Joseph crediteuren   
de Abdij van St. Trudo renthefster   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Dirks, Peter idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84, fiche 3, rij 5 Notitie betr. betaling 40e penning 20-3-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Dirk debiteur / koper perc. weijk, Hulsel  
Vinken, Adriaen verkoper   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 en 84v, fiche 3,rij 5 Registratie van machtiging 15-5-1769 betr. verkoop 12-6-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Naetkers (Aeckers ), Jan Babtist * constituant   
Verspeek, Elisabet e.v. * constituante   
Vromans, Thomas schepen / gemachtigde Hoogemierde  
Verspeek, Elisabeth wed.v. Hendrik 
Luijten 

koopster ½ den Ouden dijk  

Luijten, Jan Hendrik getuige   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 en 85v, fiche 3,rij 5 Verkoop / transport  12-6-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspeek, Matthijs verkoper   
Vromans, Thomas gemachtigde /verkoper   
Ackers, Jan * constituant   
Verspeek, Elisabet e.v. * constituante   
Verspeek, Elisabet wed.v. Hendrik 
Luijten 

koopster het Nieuw veld van Peter 
Goris, 1 lopst. 20 roeden, 
Hoogemierde in de Smitstraat 

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

de Domijnen van Brabant rentheffer   
van Andel, Jan president   
van de Sande, Jan schepen   
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v t/m 87, fiche 3, rij 
5 

Verkoop / transport  24-6-1769 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Dirk verkoper   
Linkels, Jan idem / momboir   
van Hoogstraten, Peter toeziender / verkoper   
Linkels, ( 6 onm.kind.*) Adriaan    
de Weijs (Wijs), Maria moeder van *   
Adriaans, Jan Peter koper   
Adriaans, Leendert Peter idem   
Adriaans, Christiaen Peter idem   
Adriaans, Maria Peter koopster   
Adriaans, Elizabeth Peter idem (al eigenaars 

andere ½ ) 
½ huizinge, schuur, stallinge, 
hoff en aangelag, akkers etc., 
Lagemierde, den Braakhoek 

 

de Armen Tafele, Lagemierde renthefster   
……… schoolmr. / rentheffer Lagemierde  
de Abdije van Everbode renthefster   
de Domijnen van Brabant rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter idem   
Janssen, Corst (handtek.)    
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v en 88, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  20-7-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen, Cathrina wed.v. Cornelis van 
der Heijden, nu e.v. * 

debitrice / geloveres Hulsel  

Paridaans, Jan *    
Wijnands, sr. Willem test.erfgenaam van #  / 

crediteur 
  

van Helmond, Marten + # eerder geldschieter   
Dirckx, Peter schepen   
van der Ceelen Peter idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 t/m 89, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1796 20-7-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevers (Roeffers), Corstiaan  * debiteur / gelover   
Schepens, Martijn e.v. * debitrice / geloveres   
Wijnants, sr. Willem geldschieter /crediteur Arendonk  
van Helmont, Marten # eerder geldschieter   
Wijnants, Elisabeth e.v. #    
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter idem   
Smits, J. junior secretaris   
Swaanen, Cornelis crediteur 1796   
Roevens, (kind.) Corstiaan debiteuren 1796   
van Loon, Mathijs schepen 1796   
Verhagen, Anthonij idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89v t/m 90v, fiche 4, 
rij 1 

Gelofte / vestiging van rente  20-7-1769 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Jacobus voogd / gelover   
van Loon, Jan toeziender / idem   
van der Aa, (5 minderj.kind.*) Willem +    
van Loon, Antonetta (wed.) moeder v.* / geloveres steede en aangelag, 

Lagemierde aan het 
Wellenseinde 

 

van de Zande, Wouter schepen / momboir   
Wijnands, sr. Willem crediteur / rentheffer Arendonk  
van der Aa, Jan + erflater / vroeger 

debiteur  
  

van Andel, Jan president    
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Smits, J. junior secretaris   

 

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

Verkoop / transport later gepasseerd: 11-12-1769, fol. 97 6-9-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Woestenburg, Jan * verkoper Alphen  
Koppens, Anneke e.v. * verkoopster   
van Akkerveeken, Augustinus # koper   
Willems, Anna e.v. # koopster de Koeijweij, 2 lopst. 42 

roeden, Lagemierde, het  
Vloeijeinde 

het volgende perceel (o), 
Cornelis Crollen (w), de 
stroom (Aa)(z), Antonij 
Verhagen (n) 

  het Heijvelt daar nevens, 3 
lopst. 35 roeden 

Claas van Loon (o), het 
vorige perceel (w), de heijde 
(z), Antonij Verhagen (n) 

  het Bovenste Land, 1 lopst. 
30 roeden 

de gem. straat (o), Willem 
Schoormans (w), Annemie 
Dijkmans (z, n) 

  het Vloeijbeemdeke, 1 lopst. 
4 roeden 

Paulus Ceuchenius (o), de 
wed. Hendrik Pijnenburg (w), 
de Aa (z), Jan van Doorn (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sanden, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92 en 92v, fiche 4,rij 1 Vernadering  16-9-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gerwen, Willem vernaderaar Hilvarenbeek  
de Leest, Sijmon Janssen * koper steede, akker- weij- en 

heijvelden, Hulsel 
 

de Gruijter, Cornelia e.v. * koopster   
Peters, Jacomijn Joost Jacob # verkoopster   
Willems, Steven e.v. #    
de Domeinen van Brabant rentheffer   
de Abdij van St. Trudo renthefster   
van Andel, Jan president   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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92v t/m 94, fiche 4, rij 
1 

Verkoop / transport  30-9-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Godefridus verkoper / eerder 
vernaderaar 

Lagemierde  

de Beer, Cornelis * koper huijsinge, schuur, schop, 
aangelegen land etc., Hulsel, 
de Straat 

 

van Oorschot, Adriaantje e.v. * koopster   
van der Ceelen, Peter bewoner /eerder koper 

/ schepen 
  

Janssens, (erfgen.) Josephus daarvoor verkopers   
Janssens, Walterus rentheffer Lagemierde  
de Abdije van St. Tuijen renthefster   
Hendriks, Marcelis Jan schepen   
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v, fiche 4, rij 1 Notitie betr. betaling 40e penning 2-10-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tops, Jan debiteur / koper heijveld, aan de Molenbrug, 
Hoogemierde 

 

van den Heuvel, Cornelis (en vrouw) verkopers   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v en 95, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  17-10-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Cornelis * verkoper   
Mijnendonkx, Jenne e.v. * verkoopster   
Tops, Jan # koper   
Huijbrechts, Johanna e.v. # koopster parc. heijveld aan de Suetrijt, 

1 lopst. 10 r., Hoogemierde 
omtrent de Molenbrug 

de gem. straat (o), Jan 
Lemmens (w), de wed. Jan 
Martens (z), Jan Vromans c.s. 
(n ?) 

van Andel, Jan president   
Vromans, Thomas schepen   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95 t/m 96, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  7-12-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geerts, Hendrik Anthonij verkoper   
Geerts, Jan Anthonij idem   
Geerts, Willem broer / koper / 

eigenaar 1/3  
2/3 acker land in de 
Beekacker, Hoogemierde 

de kind. Peter van Diessen (o) 
, Antonij Paridaans (w), Peter 
Verbaandert c.s. (z), de gem. 
straat  (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96 en 96v, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  7-12-1769 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelisse, Maria wed.v. Jan Leijten verkoopster   
hoofdman en dekens van het 
H.Sacrament gilde, Hulsel 

kopers parc. akkerland, 1 lopst. 30 
roeden, Hulsel aan de Straat 

Peter Dirks (o, w), Hendrik 
Dirks (z), Cornelis de Beer 
(n) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendriks, Marcelis Jan idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97 t/m 98, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  11-12-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Woestenburg, Jan * verkoper Alphen  
Koppens, Anneke e.v. * verkoopster   
van Akkerveeken, Augustinus # koper   
Willems, Anna e.v. # koopster Schuurmans acker, 2 lopst. 8 

roeden, Lagemierde omtr. de 
molen (uitgezonderd het 
molenhuisje en grond) 

de gem. karweg (o), het 
molenhuisje (w), Claas van 
Loon (z), de wed. Jan de Kort 
(n) 

  parc. akkerland in de Agterste 
Braak, 47 roeden 

de weg (o), de Braak van Jan 
Woestenburg (w), Willem 
Schoormans (z), de wed. Dirk 
Dijkmans (n) 

  het Vloeijbeemdeke, 1 lopst. 
4 roeden 

Paulus Ceuchenius (o, n), de 
Aa (w), de wed. Hendrik 
Panenburg (z) 

  Beemd met een Eusel, 2 
lopst. 10 roeden, Hulsel aan 
de Langvoort 

Niclaas van Loon (o), de Aa 
(w), Cornelis Krollen (z), 
Antonij Verhagen (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van der Ceelen, Peter idem   
Smits, J. junior secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98 en 98v, fiche 4,rij 2 Correctie van vroeger transport  13-12-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Claas transportant   
van Loon, Jan Babtist idem   
van Loon, Jan den ouden + erflater / vroeger 

verkoper 
  

van Helmond, Jenne wed.v. Hendrik 
Nouwens 

vroeger koopster stede en aangelag, 
Lagemierde 

 

  het Huijsveld in of bij den 
Ketellepper, 1 lopst. (was per 
abuis getransporteerd ) 

 

  perc. aan de Couwenberg, 1 
lopst. 30 roeden, Hulsel (nu 
bij correctie getransporteerd) 

 

van Hasendonk, C. schepen   
van de Zanden, W. idem   
Smits, J. junior secretaris   

 
 

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

Verkoop / transport  20-1-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Jan Ansem verkoper   
Dirks, Maria Ansem * verkoopster   
van den Heuvel, Anthonij e.v.*    
Dirks, Elisabeth Ansem # verkoopster   
Leppens, Jan e.v. #    
van der Aa, Dirk momboir / verkoper   
Dirks, Cathrina    
Smits, Johan junior gemachtigde /verkoper   
Dirks, Jenne Ansem constituante   
Dirks, Niclaas Ansem constituant   
Dirks, Peter Ansem koper (6/7) huijsinge, hoff en aangelag, 

ca. 2 lopst. 20 roeden, Hulsel, 
het Lindeneijnd 

 

  den Blokken acker, 5 lopst. 
49 roeden 

 

  den Langen acker, 2 lopst. 25 
roeden 

 

  den Daalacker, 3 lopst. 45 r.  
  den Dries gent. de Steede, 2 

lopst. 41 roeden 
 

  den Vroukens dries, 4 lopst. 
37 roeden 

 

  den Agterste Hermansbogt, 1 
lopst. 30 roeden 

 

  een Nieuw Eusel en heijde, 4 
lopst. 30 roeden 

 

  Looijkens heijveld, 45 roeden  
  ½ Bogaarts heijveld, 1 lopst.  
  den Langen acker, 1 lopst. 22 

roeden 
 

  het Klijn Langackerke, 19 r.  
  den Akkerbogt, 3 lopst. 4 r.  
  de Aanstede van Crijn Aarte, 

7 lopst. 6 roeden 
 

  Land den Reutel, 2 lopst.  
  den Langen acker van Peter 

Moorssen, 1 lopst. 38 roeden 
 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Domeijnen van Brabant idem   
den Armen van Hulsel idem   
……., wed. van de Water renthefster   
de Abt van St. Truijen rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendriks, Marcelis Jan idem   
van Hasendonk, Cornelis idem / loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
101 t/m 102v, fiche 4, 
rij 3 

Verkoop / transport  22-1-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vroomans (Vromans), Jan    
Martens, Willem * koper   
Vroomans, Antonetta e.v. * koopster ¼ huijs, hoff en aangelag, het 

geheel 2 lopst. 2 roeden, 
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Hoogemierde, Kuijldersrode 
  ¼ den halven Steltacker, 1 

lopst. 8 roeden 
 

  ¼ de Steltrijt, 1 lopst. 5 r.  
  ¼ Hermans acker, 4 lopst.  
  ¼ de Bugt, 2 lopst.  
  ¼ het Cluijsken, 37 roeden  
  ¼ de Reijt, 4 lopst.  
  ¼ den Halven Steltacker, 1 

lopst. 16 roeden 
 

  ¼  de halve Steltreijt, 1 lopst. 
15 roeden 

 

  ¼ den Hoekdries, 1 lopt. 56 r.  
  ¼ Beemdeken in de 

Hoolstraat, 1 lopst. 26 roeden 
 

  ¼ den Winkelbeemd, 2 lopst.  
  ¼ den Vilacker, 1 lopst. 16 r.  
  ¼ de Steltreijt, 57 roeden  
Verster, A. rentmr.   
  St. Huijbrecht cijns  
van Heurn, Frans rentmr. Oirschot  
Vroomans, Thomas schepen   
van de Zanden, Jan idem   
Smits, J. subst. secretaris   

 

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

Verkoop van obligatie  22-1-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Masson, Johan * verkoper Hoogemierde  
Patronus, Catharina e.v. * verkoopster   
Pijnenborgh, Arnoldus koper Hilvarenbeek  
Schoormans, Jan Babtist # gelover / rentgelder   
Leijtens, Peternel e.v. # geloveres / rentgeldst.   
Vromans, Thomas schepen   
van de Zanden, Jan idem   
Smits, J.  secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104, fiche 4, rij 3 Notitie betr. betaling 40e penning 20-2-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaards, (erfgen.) Hendrik debiteuren / kopers stede en aangelag, 
Lagemierde 

 

van Diessen, Adriaen verkoper   
den Arme van Lagemierde rentheffer   
de Domeinen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104v en 105, fiche 4, 
rij 3 

Verkoop / transport  9-3-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Peter * verkoper Dun  
Peters, Jenne Anthonij e.v. * verkoopster   
Janssens, Goijaart # koper   
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Wouters, Hendrina e.v. # koopster de Lemmens beemd, 2 lopst. 
38 roeden, Lagemierde 

Aart Adriaans (o), Jacobus 
van Dijk (w), Christiaan van 
der Kammens (z), de Aa (n) 

de Abdij van Everbode renthefster   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zanden, Wouter idem   
Smits, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  29-3-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goudsmits, Peter * verkoper   
Vervugt, Josijna e.v. * verkoopster   
Lemmens, Jacobus # koper   
Daamen, Maria e.v. # koopster den Stookacker, 3 lopst., 

Hulsel 
Peter Ansem Dirks (o), Peter 
van den Borne (w), Peter 
Sweens (z), Adriaan 
Rombouts (n) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendriks, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  14-4-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Goijaart verkoper Lagemierde  
Janssens, Herman daarvoor condivident   
Otten, Aalbert * koper   
Scheepens, Jenneke e.v. * koopster parc. weijveld, 1 lopst. 30 

roeden, Hulsel 
de gem. heijde (o), de Aa (w), 
Mattijs Martens (z), Jan 
Lemmens (n) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendriks, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107 en 107v, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop / transport  14-4-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Aalbert Jan * verkoper   
Scheepens, Jenneke e.v. * verkoopster   
Janssens, Goijaart daarvoor verkoper   
Verspeek, Elisabet wed.v. Hendrik 
Luijten 

koopster parc. weijveld, 1 lopst. 30 
roeden, Hulsel 

de heijde (o), de Aa (w), 
Mattijs Martens (z), Jan 
Lemmens (n) 

 schepenen etc.als voor   
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107v en 108, fiche 4, 
rij 4 

Machtiging (copie)  24-3-1770 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Alphen, Johannes wedn.v. *  constituant Brielle (den Briel)  
Rombouts, Jacomijna *    
Rombouts, Wouter + vader van * Lagemierde  
de Ladale, Cornelia + moeder van *   
van Andel, Jan oom / gemachtigde   
van Alphen, Johanna (19 jr.) dochter van *   
van Alphen, Cornelia (14 jr.) idem   
van Alphen, Euwoutje (11 jr.) zoon van *   
van Vliet, Pieter getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport in marge: kwitantie 20-6-1770 24-4-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Andel, Johannes * gemachtigde / 
verkoper / bewoner 

  

Rombouts, Johanna e.v. * verkoopster   
van Alphen, Johannes wedn.v. 
Jacomijna Rombouts 

constituant   

Engelina Rombouts zuster / verkoopster   
Rombouts, Wouter + # erflater Lagemierde  
de Ladale, Cornelia + e.v. # erflaatster   
van den Borne, Peter (en vrouw) kopers woning, hof en erve, 

Lagemierde aan de Straat 
Willem Palms (zijde), de 
straat (rondom) 

de Armen van Lagemierde rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sanden, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   
Rombouts, Johanna wed.v. Johan van  
den Andel 

creditrice / ontvangster 
20-6 

  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109, fiche 4, rij 4 Notitie betr. betaling 40e penning 25-4-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulselmans, Jacomijn debitrice / koopster ¼ steede en aangelag, Hulsel  
Hulselmans, Jan verkoper   
de Domijnen rentheffer   
den Abt van St. Truijden idem   

 

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

Verkoop / transport  7-5-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Reepmakers, Catharina wed.v. Hendrick 
Fabrij 

verkoopster Bladel  

Smits, Johan momboir / assistent   
Zoontjens, Hendrik e.v. * koper Bladel  
Fabrie, Margo * koopster ¼ parc. groes, het geheel 5 

lopst., Hulsel 
de rivier (Aa) 

Reepmakers, Jan eigenaar ander deel   
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Fabrie, (5 kind.) Hendrik eigenaars ander deel   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendrikx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  14-5-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ceuchenius (Keuchenius), Paulus * verkoper   
Neomagus, Emilia E. e.v. * verkoopster   
Neomagus, Samuel + erflater   
……., Maria wed.v. Jan Francis Janssen koopster parc. erve, Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter idem   
Vromans, Thomas loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
111 en 111v, fiche 4, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte  5-6-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Gijsbert * debiteur / gelover Hoogemierde  
Daniels, Anna Catharina e.v. * debitrice / geloveres   
Geerden, Cornelis geldschieter / crediteur Ravels  
Vromans, Thomas schepen   
van de Zanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112 en 112v, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop / transport  5-6-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Maria verkoopster Lagemierde  
de Cort, Lucia wed.v. Jacobus 
Riebergs* 

idem   

Mollen, Adriaantje wed.v. Anthonij 
Riebergs 

idem   

van Beers, Nicolaas zwager van * / assist.   
Riebergs, Bartel + vader / erflater   
Riebergs, Andries koper de Weijerstart, ca. 4 ½ lopst., 

Lagemierde aan den Heijkant 
Jacobus Vinken (o), de Aa 
(w), Hendrick de Proost (z), 
Hendrick Swaanen (n) 

het Godshuijs van Everbode rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113 en 113v, fiche 4, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1784 17-9-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Hulselmans, Jenneke wed.v. Corstiaan 
Schellekens 

debitrice / geloveres Hulsel  

van de Zande, Marten schoonzn. / momboir   
Verbaanderd, Lambert * geldschieter / crediteur   
Goutsmits, Anna e.v. *    
van der Ceelen, Peter borg   
Dircx, Corstiaan borg   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   
Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

creditrice / ontvangster 
1784 

  

Lemmens, Jan Baptist momboir 1784   
Verbaandert, Hendrik idem   
Verbaandert, Jan zoon (minderj.) 1784   
van de Zande, (erfgen.) Marten + aflossers   
van de Water, Abraham schepen 1784   
Verhagen, Anthonij idem   

 

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

Verkoop / transport (9x)  19-9-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scholt, mej. Anthonetta * wed.v. 
Francois Masson 

verkoopster   

Masson, (3 minderj.kind.) Francois    
Vroomans, Thomas assistent / schepen   
Masson, Jan schoonvader v. *   
Willems, Cornelis c.s. kopers huijsinge, hof en aangelag, 

ca. 2 lopst. 16 roeden, 
Hoogemierde 

kind. Steven Verspaandonk 
(o), Joost Koolen (w), de 
gem. straat (z), Jan van de 
Zanden (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   
van den Borne, Jacobus koper den Hogen bogt, 1 lopst. 20 

roeden, Hoogemierde op het 
Hoog 

Jan van den Bergh (o, n), 
Dirk Fredericx (w), de heijde 
(z) 

Janssen, Goijaart koper Lagemierde  
  heijveld aan de Suetrijt, 2 

lopst. 13 roeden, 
Hoogemierde 

het gem. heijveld (o), de 
verkoopster (w), een heijveld 
(z), Jan Schoormans (n) 

  parc. heijveld aan het gem. 
heijveld, ca. 1 lopst. 44 
roeden, Hoogemierde aan de 
Suetrijt 

de wed. Stoffel van 
Laarhoven (o), Gerrit Kools 
(w), Jacobus van den Borne 
(z), de verkoopster (n) 

van de Zande, Gijsbert koper parc. heijveld op Hongeren, 1 
lopst. 40 roeden, 
Hoogemierde 

de gemeente (o), Wouter 
Lemmens (w), Jan van den 
Bergh c.s. (z), Dirk Fredericx 
(n) 

  1/3 parc. hof, gent. de 
Schuurplaats in de Stad 

 

van de Sanden, Jan koper weijvelt in de Smitstraat 
achter de schuur, 
Hoogemierde 

Wouter Lemmens (o, n), 
Jacobus van den Borne (z), de 
straat (w) 

de Abdij van Everbode renthefster   
de Rentmeester der Geestel. goederen rentheffer   
van Loon, Jan koper de Haanrijt, 1 lopst., 

Hoogemierde aan de 
Adriaan Panis (z), Jacobus 
van den Borne (w) 
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Reuselse brug 
Huijbregts, Adriaan koper het halve Silverslag, ca. 1 

lopst. 39 roeden, 
Hoogemierde 

Peter van den Borne (o), 
Maria Mathijssen (w), het 
klooster van Everbode (z), de 
gem. straat  (n) 

Palms, Willem koper Lagemierde  
  2 parc. heijvelt en houtbosch, 

Hulsel, samen 2 lopst. 30 r. 
 

 

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

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1771 17-12-1770 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Anna e.v. * verkoopster Hilvarenbeek  
Vlijmings, Michiel * verkoper   
van den Heuvel, Maria # zuster / koopster   
van Hees, Adriaan e.v. # koper ¼ huijsinge, hof en aangelag, 

samen 11 lopst. 28 roeden, 
Hoogemierde, het 
Kuijledersroode 

Jan Pasmans (o), Willem 
Martens (w), de gem. straat 
(z), de kind. Peter van 
Diessen (n) 

  ¼ het Beekackerke, 55 
roeden 

Willem Martens (o), de kind. 
Peter van Diessen (w), de 
kopers (z), de kind. Peter 
Staats (n) 

  ¼ de Geeracker, 2 lopst. de gem. straat (o, n), Jacobus 
Luijten (w), Jan Baptist van 
Leent (z) 

  ¼ het half heijvelt bij de 
Vonderpat, 1 lopst. 15 roeden 

Jan Lemmens (o), Hendrik 
Verbaandert (w), de Abdij 
van Everbode (z), de 
Vonderpat (n) 

  ¼  in 2 parc. gent. ’t Heijvelt 
bij het Lijbroek, samen 5 
lopst. 40 roeden 

Willem Martens / de gem. 
straat (o), de kopers (z), Jan 
Lemmens (w, n) 

  ¼ heijvelt bij ’t Lijbroek, 45 
roeden 

de straat  (o), Jacobus 
Willems (w), een heijvelt (z), 
een boschke (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Domijnen van Brabant rentheffer   
de Abdij van Everbode renthefster   
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
van Heusden, J. secretaris   
van den Heuvel, Anth. broer / assist. 1771   

 

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

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1776 10-1-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Willem * verkoper Lagemierde  
van Hoogstraten, Peternel e.v. * / wed.v. 
Peter van de Put  

verkoopster   

van Eijck, Peter # koper   
van de Put, Catharina e.v. # koopster huijs, hof en aangelag met  

klein huijske, samen 5 lopst. 
20 roeden, Lagemierde aan 

de gem. straat (o, n), de wed. 
Dirk Dijkmans (w, z) 
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het Vloeijeijnd 
  het Braakske, 1 lopst. 5 

roeden 
Nicolaas van Loon (o), de 
gem. heijde (w, z), de wed. 
Dirk Dijkmans (n) 

  het Klein Braakske, nu het 
Helle 

Aelbert Otten (o), het voorg. 
perceel (w), de wed. Dirk 
Dijkmans (z), Nicolaas van 
Loon (n) 

  acker in den Braak van 
Adriaan Govers, 1 lopst. 4 r. 

de verkopers (o), de wed. 
Dirk Dijkmans (w), Aelbert 
Otten (n) 

  acker in den Agterbogt, 1 
lopst. 34 roeden 

de gem. heijde (o, z), de wed. 
Dirk Dijkmans (w), 
Augustinus van Ackerveeken 
(n) 

  den Agtersten Hangbeemt, 1 
lopst. 30 roeden 

de verkopers (o), de stroom 
(w), Anthonij Verhagen (z), 
Nicolaas van Loon (n) 

  den Grooten of Marten 
Jannen Hangbeemt, 2 lopst. 
25 roeden 

de gem. heijde (o), Nicolaas 
van Loon (z), de stroom (w), 
de wed. Klaas Otten (n) 

  het Raakschot, 2 lopst. 25 
roeden 

Nicolaas van Loon (o, n), de 
verkopers (w), Anthonij 
Verhagen (z) 

  3 perc. : ’t Aarts, het heijvelt 
en de Santhorst, nu: den 
Grooten acker aan de molen, 
2 lopst. 44 roeden 

de gem. heijde (o), de wed. 
Dirk Dijkmans (w), Aelbert 
Otten (z, n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verster, ….. rentmr.   
de Domijnen van Brabant rentheffer   
het Capittel van Hilvarenbeek idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   
Schoormans, Jan  crediteur / ontv. 1776   
Dijkmans, Peter e.v. ^ idem   
van de Put, Adriaantje ^    
van Rooij, Cornelis e.v. ** idem   
van de Put, Willemijn **    
van Heesch, Jan e.v. *# idem   
Hendrix, Maria *#    
van de Water, Abraham schepen 1776   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1778 10-1-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Peter * debiteur / gelover Lagemierde  
van de Put, Catharina e.v. * debitrice / geloveres   
Larmit, Adriaan (en h.vrouw) geldschieters / credit.   
Lemmens, Adriaan borg   
Goovers, Jenneke Jacob wed.v. Wouter 
van Eijck 

borg Hoogemierde  

 schepenen etc.als voor   
Huijbregts, Willem schepen 1778   
Fuchs, Pieter Johan idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
125 en 125v, fiche 5, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1771 30-1-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Anthonij * debiteur / gelover Hulsel  
Dircx, Maria Ansem Peter e.v. * debitrice / geloveres   
Janssen, Goijaert geldschieter / crediteur Lagemierde  
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  30-1-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Joost verkoper / zoon v.  # Netersel  
Sweens, Jan idem Hulsel  
Sweens, Anna e.v. * verkoopster / dochter 

van # 
Westelbeers  

Leijten, Jan *    
Sweens, Cornelis #     
Sweens, Jan verkoper / zoon v. ^ Alphen  
Sweens, Peter idem Hilvarenbeek  
Sweens, Machtelt verkoopster / dochter 

van ^ 
Lagemierde  

Sweens, Peter ^    
van den Heuvel, Anthonij ** koper   
Dircx, Maria Ansem e.v. ** koopster 4/5 huijs, hof en aangelag, 

landerijen, Hulsel ontr. den 
Schutsboom 

 

den Armen van Netersel rentheffer   
Rijniers (Reijniers), Hendrick idem Bladel  
de Domijnen van Brabant idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127v en 128, fiche 5, 
rij 2 

Vernadering  4-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Jan vernaderaar Lagemierde  
Goutsmits, Peter * verkoper   
Vervugt, Josijn e.v. *    
Leemans, Jacobus # koper   
Daamen, Maria e.v. # koopster den Stokacker, 3 lopst., 

Hulsel 
 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Zande, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

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

Schuldbekentenis / gelofte  16-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jan * debiteur / gelover Hulsel  
Sweens, Cornelia e.v. * debitrice / geloveres   
Cornelis, Johanna Willem e.v. # geldschietster / creditr. Bladel  
van Zon, Hendrick #    
Adriaans, Jan borg Hulsel  
Koolen, Jan idem Casteren  
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Vernadering  21-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jan * vernaderaar Hulsel  
Sweens, Cornelia e.v. *    
Sweens, (kind.) Cornelis verkopers   
Sweens, (kind.) Peter idem   
van den Heuvel, Anthonij # koper   
Dircx, Maria Ansem e.v. # koopster 4/5 huijs, hof en aangelag, 

landerijen, Hulsel ontr. den 
Schutsboom 

 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  22-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rooij, Jan verkoper Lagemierde  
Pijnenborg, Willem koper Hilvarenbeek  
  parc. heijveld, 4 lopst.  bij 

den Beeksen dijk 
de gem. heijde (rondom) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sanden, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  26-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fredricx, Adriaantje debitrice / geloveres Hoogemierde  
Fredricx, Dirk vader / assistent   
van Loon, Nicolaas * geldschieter / crediteur   
Cornelis, Engelina Willem e.v. *    
Huijbregts, Gerrit borg   
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
133 en 133v, fiche 5, 
rij 3 

Verkoop / transport  27-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulselmans, Jan verkoper   
Hulselmans, Jacomijn zuster / koopster ¼ huijs, hof en aangelag, 

landerijen, Hulsel aan den 
Heijkant 

 

Hulselmans, Norbertus + vader / erflater   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Abt van St. Truijden idem   
  ½ parc. Nieuw erve, 1 lopst. 

35 roeden, Hulsel 
Jan Snelders (o), Hendrick 
Versant (w), Jacobus van 
Herk (z), de molenweg (n) 

  ½ parc. dries op den 
Kermisberg, 1 lopst. 36 r. 

Cornelis de Beer (z), de 
koopster 

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  27-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulselmans, Jacomijn e.v.* debitrice / geloveres Hulsel  
Sweens, Jan *    
van Loon, Nicolaas # geldschieter / crediteur   
Cornelis, Engelina Willem e.v. #    
Dircx, Corstiaan borg   
van de Zande, Marten idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport onroerend en 
roerend goed 

met condities 27-2-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulselmans, Jenneke  # wed.v. Cornelis 
Voeten en Corstiaan Schellekens 

verkoopster Hulsel  

Sweens, Jan momboir   
van de Zanden, Marten * koper   
Schellekens, Ida e.v. * dochter / koopster ½ huijsinge, hof en aangelag, 

landerijen, Hulsel aan den 
Heijkant 

 

Hulselmans, Norbert  eerder eigenaar andere 
helft / broer van # 

  

het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
den Abt van St. Truijden idem   
  de Ketellapper, 3 lopst. 30 

roeden 
de gem. heijde (o), de gem. 
straat (w, z), de erfgen. 
Hendrick Snelders (n) 

  Dirk Hermans heijvelt, 4 
lopst. 30 roeden 

de gem. heijde (o), de 
Couwenberg (w, n), de 
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kopers (z) 
Voeten, Elisabeth ^ dochter / verkoopster Hulsel  
Dircx, Corstiaan e.v. ^    
Schellekens, Helena ** dochter / verkoopster Diessen  
van Oirschot, Andries e.v. **    
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
138 en 138v, fiche 5, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1809 20-4-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem debiteur / gelover Hoogemierde  
van Eijk, Jan geldschieter / crediteur Netersel  
Aarts, Jacobus borg   
Vromans, Thomas schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
van Heusden, J. secretaris   
…., Johanna wed.v. Jan Peter van Eijk credit./ontv. 1809 Netersel  
Verhagen, Bartel schout 1809   
Martens, Willem schepen 1809   
Lemmens, Jan Baptist idem   
Meulenbroeks, J. getuige 1809   
Hoosemans, J.F. secretaris 1809   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139, fiche 5, rij 4 Schenking  30-4-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Babtist schenker Hoogemierde  
de Gemeente van Hoogemierde verkrijgster   
Vromans, Thomas schepen   
Lemmens, Jan Babtist idem   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

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

Verkoop / transport  7-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Peter * verkoper   
Staps, Elisabet e.v. * verkoopster   
Mulders, Hr. Nicolaas pastoor / koper Hulsel  
  het Wielrijts ven, Hulsel aan 

de Hegeijntse vooraart 
Marcelis Hendricks (o), de 
gemeente 

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
140v en 141, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop / transport  10-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Willems, Jacobus verkoper   
Huijbregts, Willem koper het Breevens velt, 3 lopst. 30 

roeden, Hoogemierde bij den 
gem. dijk 

den Beeksen dijk (o), 
Hendrik Jan Hermans (z), de 
gem. heijde (w, n) 

Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141v t/m 143, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop / transport  10-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Anthonij verkoper   
van den Heuvel, Cornelis eigenaar ¼    
van den Heuvel, Maria * zuster / koopster / 

eigenares ½  
  

van Hees, Adriaan e.v. * koper ¼ huijsinge, hof en aangelag, 
samen 11 lopst. 8 roeden, 
Hoogemierde, het 
Kuijldersrode 

Jan Pasmans (o), Willem 
Martens (w), de gem. straat 
(z), de kind. Peter van 
Diessen (n) 

  ¼ het Beekackerke, 55 
roeden 

Willem Martens (o), de kind. 
Peter van Diessen (w), de 
kopers (z), de kind. Peter 
Staats (n) 

  ¼ den Geeracker, 2 lopst. de gem. straat (o, n), Jacobus 
Luijten (w), Jan Baptist van 
Leent (z) 

  ¼ het half heijvelt bij de 
Vonderpat, 1 lopst. 15 roeden 

Jan Lemmens (o), Hendrik 
Verbaandert (w), de Abdij 
van Everbode (z), de 
Vonderpad (n) 

  ¼ van 2 perc. gent. het 
Heijveldt bij het Leijbroek, 
samen 5 lopst. 40 roeden 

Willem Martens / de gem. 
straat (o), de kopers (z), Jan 
Lemmens (w, n) 

  ¼ het Heijvelt bij bij 
Leijbroek, 45 roeden 

de straat (o), Jacobus 
Willems (w), een heijvelt (z), 
een boske (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Domijnen van Brabant rentheffer   
de Abdij van Everbode renthefster   
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143v en 144, fiche 5, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  10-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Adriaan * debiteur / gelover Hoogemierde  
van den Heuvel, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Larmit, Adriaan  geldschieter / crediteur   
 schepenen etc.als voor   

 
 

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

Verkoop / transport  21-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Moeren, Adriaan verkoper Ginneken  
Pelkmans, Adriaan e.v. * idem Turnhout  
van Daalen, Maria *    
van der Moeren, Catharina moeder van *   
van Daalen, Cornelis vader van *   
van Daalen, Jenne Catharina verkoopster   
Jacobs, Jenneke wed.v. Wouter van Eijk koopster den Veldacker, 50 roeden, 

Hoogemierde 
Wouter van de Zande (o), de 
koopster (rondom) 

  den Bogt, 1 lopst. 53 roeden den molenpad (n), de 
koopster (rondom) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Schoormans, Laurens schepen   
Lemmens, Jan Baptist idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbeketenis / gelofte  29-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Jan debiteur / gelover ( ½ )   
van de Sanden, Wouter oppermomboir   
van Hees, (onm.kind. *) Jan    
van de Zanden, Elisabeth + moeder van *   
van Hees, Arnold toeziend voogd   
van de Zanden, Jan geldschieter / crediteur Hoogemierde  
Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  29-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Adriaan * verkoper   
…….., Willemina e.v. * verkoopster   
Janssen, Jan # koper   
Schoormans, Maria e.v. # koopster de Rijtjens, ca. 2 lopst., 

Hoogemierde, de Stad 
Jan Vromans (o), Dirk 
Frederiks (w), de heijde (z), 
Hendrik Hermans (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1785 29-5-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Jan * debiteur / gelover   
Schoormans, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
van de Zanden, Jan (en vrouw) geldschieters / credit.   
Vromans, Thomas schepen   
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Schoormans, Laurens schepen   
van Heusden, J. secretaris   
de Roon, C. schepen 1785   
Huijbregts, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148v en 149, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop / transport  1-6-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Scholt, mej. Anthonetta wed.v. Francois 
Masson  

verkoopster Lagemierde  

Vromans, Thomas schepen / assistent   
van Heusden, Jan secretaris / koper viswater gent. het Huijsven, 

Hoogemierde, tussen de 
Smitstraat en de Hoogstraat 

de gem. heijde 

Schoormans, Laurens schepen   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149v t/m 151, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1773 6-8-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen, Jan  verkoper Casteren  
van der Ceelen, Peter * schepen / koper Hulsel  
van Beers, Margareta e.v. * koopster kamer, ½ kelder (o), 

schaapskooi, 1/3 schuur (o), 
1/3 dries en hof, ca. 1 lopst., 
Hulsel aan den Heijkant 

 

  de Kalverweij, ca. 3 lopst. 30 
roeden 

 

  den Arting (n), ca. 2 lopst.  
  den Wielbeemt (z)  
  hooijvelt aan den Wielbeemt, 

ca. 1 lopst. 
 

  de Litsvoort (z), ca. 1 lopst.  
  den Grooten acker (z), 1/3 

hof daaraan (n), ca. 12 lopst. 
 

  1/3 de Heij, ca. 25 lopst.  
  de Peertsweij (z), ca. 2 lopst.  
  de Quaaij Peertsweij, ca. 2 

lopst. 
 

  ½ parc. hooijwas (z), 3 lopst., 
Netersel 

 

  1/6 den Hoogendries, ca. 1 
lopst., Hulsel 

 

de Abt van St. Truijden rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   
Verhagen, Antonij Bartel schepen 1773   
Verhagen, Antonij idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151v t/m 152v, fiche 
6, rij 1 

Verkoop / transport  26-8-1771 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrickx, Hendrien Jan * verkoopster Bladel  
van der Flaas, Dirk e.v. * verkoper   
Hendricx, Adriaan Jan idem Oirschot  
van de Sanden, Thomas koper Gooijen Wouters acker, 1 

lopst., Hoogemierde aan den 
toren 

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

Vromans, Thomas schepen   
Schoormans, Laurens idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153 en 153v, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport  16-9-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Andries verkoper Ginneken  
van Loon, Jan Antoni koper de Wijerstart, ca. 4 ½ lopst., 

Lagemierde aan den Heijkant 
Jacobus Vinken (o), de Aa 
(w), Hendrik de Proost (z), 
Hendrik Swaanen (n) 

de Abdij van Everbode renthefster   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  1-10-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Peternel e.v. * verkoopster Poppel  
Janssen, Jan Baptist *    
Leijtens, Willem broer / koper Antwerpen  
  ¼ van ½ huijs, schuur, stal, 

hof en aangelag, 7 lopst. 43 
roeden, Hoogemierde in de 
Smitstraat 

de gem. straat (o), Cornelis 
van den Heuvel (w), Jacobus 
Plompen (z), Jan Baptist 
Schoormans (n) 

  ¼ het Landt den Heijbogt, 
12½ roeden 

Wouter van Helmond (o), de 
kind. Hendrik Luijten (w), 
Thomas Vromans (z), 
Anthonij van Hest (n) 

  ¼ den halven Garstbogt, 1 
lopst. 

Thomas Vromans (o, z), 
Wouter van Helmont (w), de 
gemeente (n) 

  ¼ het Reijke, 47 roeden Hendrik Hermans (o), de 
gem. straat (w), Jacobus 
Plompen (z), Jan B. 
Lemmens (n) 

  ¼ den halven Beemt op 
Hongeren, 1 lopst. 12 ½ r. 

Jan B. Schoormans (o), 
Martinus Deelen (w), de Aa 
(z), Hendrik Verspaandonk 
(n) 

  ¼ den Langen acker, 45 
roeden 

Hendrik Hermans (o), 
Jacobus Plompen (z), den 
ackerweg (w), Jan van de 
Sande (n) 
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  ¼ het Reijntjes, 2 lopst. Jan Bapt. van Leendt (o), de 
gemeente (w), Jacobus 
Plompen (z), de kind. Steven 
Verspaandonk (n) 

  ¼ de Hanne Grieten, 46 
roeden 

Jan B. Schoormans (o), 
Wouter Lemmens (z), 
Jacobus Plompen (w), 
Thomas van de Sanden (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
het Clooster van Everbode idem   
den Armen van Hoogemierde idem   
Vromans, Thomas schepen   
van de Sande, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156v t/m 160, fiche 6, 
rij 2 

Transport na openb. verkoop  7-10-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Keuchenius, Paulus predikant / verkoper Hilvarenbeek  
van der Heijden, Cornelis Francis * koper (al huurder)   
van Loon, Anthonet e.v. * koopster huijsinge, stallinge, schuur, 

schop, hof en aangelag, 
samen 9 lopst. 2 roeden, 
Lagemierde aan de Plaats bij 
de pastorij 

 

  de Hofstadt, ca. 9 lopst. de straat (o), de pastorijdries 
(z) 

  de Suurweij of den 
Huijgelbeemt en het Rouke 
over de Aa, 5 lopst. 4 roeden 
(bij de rivier) 

Jan van Loon (o), de straat 
(w), de wed. Jan Francis 
Janssen / Wouter Dijkmans 
(z), Jan Lemmens / de wed. 
Hendrik Nouwens (n) 

  den Kruijsacker, 3 lopst. 18 r. Hermanus Janssen (o), de 
verkoper (w, n), de erfgen. 
Peter Meijs (z) 

  het Klootje, ca. 1 lopst. aan 
het Berkestraatje 

de gem. straat (o), Hermanus 
Janssen (w), de wed. Jan Fr. 
Janssen (z), Lambert 
Verbaandert (n) 

  het Berkestraatje of en 
Stuijkacker, 2 lopst. 8 roeden 

Jan de Cort (o), Hermanus 
Janssen (w), Lambert 
Verbaandert (z), de erfgen. 
Jan Wittens (n) 

  den Langen acker of den 
Steenacker, 3 lopst. 10 roeden 

de wed. Jan Fr. Janssen (o), 
Walterus Lemmens (w), de 
verkoper (z), Hermanus 
Janssen (n) 

  den Garstacker, 2 lopst., 
Lagemierde bij de Straat 

de verkoper (o, z), Hermanus 
Janssen (w), Anthonij 
Verhagen (n) 

  den Krommen acker of den 
Trommelacker met het 
Hoekackerke, 2 lopst. ontr. de 
Roomsche kerk 

Laurens Mercx (o, n), Willem 
Palms (z, w) 

  den Gansen Poel, ca. 2 lopst. Jacobus van der A (o), Peter 
Hermans (w), Jan Verhagen 
(n), Cristiaan Matijssen (z) 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 90 
door E.A.M.Verspaandonk 

 50

  het Heijveldt of den dries in 
de Hoolstraat, ca. 2 lopst. 16 
roeden 

de gem. straat (o), Jan 
Verhagen (w), de wed. Gerrit 
Luijten (z), Jacobus van der 
Aa (n) 

  het Ossen Eusel (voor  z), ca. 
2 lopst. 24 roeden ontr. den 
Laagen Vonder 

de wed. Jan Francis Janssen 
(o), de rivier (w), Willem 
Palms (z), de verkoper (n) 

  het Ossen Eusel (midden), ca. 
2 lopst. 24 roeden 

de wed. Jan Francis Janssen 
(o), de verkoper (z, n), de 
rivier (w) 

  het Ossen Eusel (achter o), 
ca. 2 lopst. 24 roeden 

de erfgen. Peter Meijs (o), de 
verkoper (z, n), de rivier (w) 

  het Gagelvelt, ca. 10 lopst. 
naar Hulsel op langs de rivier 

Jan van Hoogstraten  

  het Kalverdrieske, ca. 1 lopst. 
bij de pastorij 

de wed. Jan Francis Janssen 
(o), de verkoper (z), de straat 
(w), Jan Leesten (n) 

  den Baaijens dries, 2 lopst. 20 
roeden 

de gem. weg (o, z), Jan 
Leesten (w), de pastorij (n) 

  het Rijsbroek (voor z), ca. 3 
lopst. 30 roeden, achter het 
Wellenseijnt 

de wed. Embregt Lemmens 
(o), Marten de Cort (w), de 
wed. Peter Verhagen (z), de 
verkoper (n) 

  het Rijsbroek (midden), ca. 3 
lopst. 30 roeden 

Jan Lemmens (o), Marten de 
Cort (w), de verkoper (z, n) 

  het Rijsbroek (achter n), ca. 3 
lopst. 30 roeden 

de rivier (o), Marten de Kort 
(w), de verkoper (z), 
Corstiaan Matijssen (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Briefje  9-7-1855 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten ? afzender Loon (Hoogeloon ?)  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160v en 161, fiche 6, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1793 7-10-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Cornelis Francis * debiteur / gelover   
van Loon, Anthonetta e.v. * debitrice / geloveres hoeve en goederen, 

Lagemierde 
 

Keuchenius, Paulus predikant / crediteur Hilvarenbeek  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   
van Loon, Anthonetta wed.v. Cornelis 
Francis van der Heijden + 

debitrice 1793   

Neomagus, Emelia Eusebia + wed.v. 
Paulus Keuchenius + 

erflaatster   

Keuchenius, S. ontvanger 1793   
Keuchenius, P. idem   
Keuchenius, G.J. idem   
van der Burgh, J. idem   
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Verhagen, Anthonij schepen 1793   
Leesten, Francis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161v en 162, fiche 6, 
rij 3 

Transport na openb. verkoop  7-10-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Keuchenius, Paulus predikant / verkoper Hilvarenbeek  
van Heusden, Jan secretaris / koper den Helmontsdries, ca. 3 

lopst. , Lagemierde aan de 
Straat 

den wegh (o, z), de wed. Jan 
Francis Janssen e.a. (w), de 
verkoper (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter idem   
Vromans, Thomas loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162v en 163, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop / transport  14-11-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus molenaar / verkoper Hilvarenbeek  
Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis 
Janssen 

koopster ½ het Beemdeke agter de 
Hasselt, 1 lopst. 10 roeden, 
Lagemierde 

Johan Woestenborg (o, z), de 
Aa (w), de andere helft 
(koopster) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163v t/m 165v, fiche 
6, rij 3 

Verkoop / transport  14-11-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus molenaar / verkoper Hilvarenbeek  
Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis 
Janssen 

verkoopster   

Janssen, Jacobus zoon / assistent   
Janssen, Godefridus * koper   
Wouters, Hendrina e.v. * koopster huijsinge, hof en aangelag, 

schuur en stallinge gent. den 
Tinnen Pot, 9 lopst. 28 
roeden, Lagemierde aan het 
Vloeijeijnd 

de gem. straat (o, z), de 
erfgen. Jacobus Swanen (w) 

  den Langen acker, 3 lopst. 6 
roeden 

Nicolaas van Loon (o), de 
wed. Jan Francis Janssen (w, 
n), de erfgen. Jan van 
Hoogstraten (z) 

  den Meulendries, 2 lopst. 24 
roeden 

de gem. straat (o), Cornelis 
Willems (w, n), de kopers (z) 

  den  Wittenbeemt, 2 lopst. 5 
roeden 

de Aa (o), Aelbert Otten (w, 
z), Poulus Keuchenius (n) 

  den Stijnenbogt, 1 lopst. 36 
roeden 

Aelbert Otten (o), de erfgen. 
Dirk Dijkmans (w), een 
straatje (z) 

  den Santhorst daarin, 1 lopst. 
43 roeden 

de gem. heijde (o), de Aa (w), 
Johannes Woestenborg (n) 
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  de Leenders braak, 40 roeden Johannes Woestenborg (o), 
Jan Tops (w), de erfgen. Dirk 
Dijkmans (z) 

  het Ven aan de Braakhoek, 1 
lopst. 20 roeden 

 

  de Hasselt, 1 lopst. 42 roeden de wed. Jan Francis Janssen 
(o), de erfgen. Nicolaas Otten 
(w), Johannes Woestenborg 
(z, n) 

  het Vloeijbeemdeke, 1 lopst 
12 ½ roeden 

de Aa (o), de gem. straat (w), 
Cornelis Willems (z), Poulus 
Keuchenius (n) 

  de Waterlaat, 1 lopst. 33 
roeden 

Jan van Dooren (o), een 
ackerweg (z), Jan van Rooij 
(w) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verster, ….. rentmr.   
de Domijnen van Brabant rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 1797 14-11-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Godefridus * debiteur / gelover   
Wouters, Hendrina e.v. * debitrice / geloveres steede, Lagemierde aan het 

Vloeijeijnd 
 

Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis 
Janssen # 

creditrice   

Janssen, Hermanus crediteur   
 schepenen etc.als voor   
Janssens, Jacobus zoon v. # / ontvanger 

1797 
  

Verhagen, Anthonij schepen 1797   
van Loon, Matijs idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167 en 167v, fiche 6, 
rij 4 

Transport van obligaties  14-11-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Godefridus transportant Lagemierde  
Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis 
Janssen 

verkrijgster   

Janssen, Hermanus verkrijger   
het Corpus van Lagemierde rentgelder   
Janssen, Peter Jacob geldschieter 1707   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168 en 168v, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop / transport  3-12-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Bartel  verkoper Bladel  
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Koolen, Catharina e.v. * verkoopster Hulsel  
Paridaans, Jan *    
van der Ceelen, Peter # schepen / koper   
van Beers, Margarita e.v. # koopster 5/ 6 den Hoogendries, 1 lopst. 

30 roeden, Hulsel 
de gemeente (o), de kopers 
(w), Jan Paridaans (z), Peter 
van den Borne (n) 

van de Sande, Wouter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169 en 169v, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop / transport  3-12-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Joost * verkoper   
van Gerwen (Gerven), Jenneke e.v. * verkoopster   
Mulders, Nicolaas pastoor / koper den halven heijbeemt, 1 lopst. 

32 ½ roeden, Hulsel aan de 
Steenovense busch 

Jan Paridaans (o, z), Adriaan 
van Herk (w), Hendrik 
Versant (n) 

  het Wilrijs eusel, 1 lopst. 30 
roeden 

de wed. Dirk Castelijns (o), 
Jan Zeegers  (w), Jan 
Trompen (z), de gemeente (n) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  23-12-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jenno e.v. * verkoopster Lagemierde  
Lemmens, Jan *    
Paridaans, Anthonij (en vrouw) kopers Hoogemierde  
  de Hofstad, 1 lopst. 55 

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

Schoormans, Laurens schepen   
Huijbregts, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport van erfdeel  28-12-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Peter (van Vessem) verkoper   
Janssen, Thomas (van Vessem) + vader / erflater   
Janssen, Hendrik broer / koper ½ huijs, hof en aangelag, 1 

lopst. 10 roeden in de Stadt,  
Hoogemierde 

de kind. Jacobus Clement 
Janssen (o), de wed. 
Verspaandonk (w), Cornelis 
Willems (z), Jan van de 
Zande (n) 

  den Kail, 1 lopst. 46 roeden de straat (o), de wed. 
Swagemakers (w), Elisabet 
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Luijten (z), Thomas van de 
Zanden (n) 

  den Voorsten Bremacker, 2 
lopst. 11 roeden 

het Clooster van Everbode (o, 
w), Adriaantje Fredricx (z), 
Jan Verspaandonk (n) 

  den Bosacker, 45 roeden Cornelis Willems (o), Wouter 
van de Sanden (w), Hendrik 
Hermans (z), de wed. Wouter 
van Eijck (n) 

  parc. op Cristiaans bosacker, 
1 lopst.  

Hendrik Hermans (o), 
Hendrik Verspaandonk (w), 
de heijvelden (z), Wouter van 
de Sande (n) 

  Enneke Kuijpers beemt, 2 
lopst. 10 roeden 

Jan van Loon (o), Gerrit 
Huijbregts (w), Jan van de 
Sande (z), Jan Bapt. 
Schoormans (n) 

  heijveld in ’t Grut, 1 lopst. Michiel Lurincx (o), Jacobus 
Luijten (w), Mathijs Martens 
(z), Adriaan Vincken (n) 

  parc. in de Langacker, 1 
lopst. 15 roeden 

de kind. Peter Kools (o), de 
heijde (w), Adriaan Wittens 
c.s. (z), Jan Verspaandonk (n) 

  heijveld aan het Regenschot, 
3 lopst. 

Jan van den Bergh (o), 
Jacobus van den Borne (w), 
de straat (z), gemeents 
heijvelt (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Althoffer, Jacobus officier   
Schoormans, Laurens schepen   
Huijbregts, Willem idem   
Tetmenger, J.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173 en 173v, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport   28-12-1771 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Jan verkoper   
Leemans, Jacobus * koper   
Damen, Maria e.v. * koopster den Stokacker, 3 lopst., 

Hulsel 
Peter Ansem Dircx (o), Peter 
van den Borne (w), Peter 
Sweens (z), Hendrik Versant 
(n) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 5 en fiche 
7, rij 1 

Register  1765-1771 

 
 

Einde maart 2013 
 
 
 
 


