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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 2 Machtiging  14-6-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Peeter constituant Hoogemierde  
Vinken, Cornelis gemachtigde   
Aarts, Jakobus debiteur / rentgelder   
Wittens, Adriaen getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 2, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  28-1-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Palms, Willem e.v. * verkoper   
van Loon, Adriaantje Peeter*    
van der Aa, Jacobus momboir v. # / verk.   
van der Aa, Jenno verkoopster   
van der Aa, Anthonetta idem   
van Loon, Jan toesiender v. # / verk.   
van der Aa, (5 mind.kind. #) Willem +    
van Loon, Anthonetta moeder van #   
Janssen, Goijaart (Godefridus) verkoper   
Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis 
Janssen 

verkoopster   

de Beer, Cornelis koper Hoogemierde  
  den Arting, 3 lopst. 42 roeden 

, Hulsel 
de erfgen. Adriaan Willems 
(o), de gem. ackerweg (w), 
Jan Paridaans (z), de wed. 
Adriaan Willems (n) 

  de Keesie, 1 lopst. 10 roeden, 
Hulsel 

de wed. Adriaan Willems (o), 
den ackerweg (w), Simon  
Waaijers (z), Peter Dircx (n) 

  de Hugt en leegt, 2 lopst., 
Hulsel op den Bladelsen pad 

 

de Abdij van St. Truijden renthefster   
den Armen van Hulsel rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelus Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v en 3, fiche 1, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1778 12-3-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Gerrardt * debiteur / gelover Hoogemierde  
van den Bergh, Elisabet e.v. * debitrice / geloveres   
Larmit, Adriaan geldschieter / crediteur   
Schoormans, Laurens schepen   
Huijbregts, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   
Luijten, Jan Jacobus schepen 1778   
Fuchs, Peter Josep idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v en 4, fiche 1, rij 1 Verkoop van obligatie  1-4-1772 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wijnands, Willem verkoper Arendonk  
Janssen, Walterus koper Lagemierde  
het Corpus van Lagemierde rentgelder   
van Helmont, Marten geldschieter 1750   
……, wed.v. Marten van Helmont + erflaatster Turnhout  
Lemmens, Jan Baptist schepen   
van de Sande, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v en 5, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek in marge: aflossing 1789 14-4-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Jacobus momboir / gelover   
Zeegers, Jan toesiender / idem   
van Diessen, (4 mind. kind.) Peter  steede etc., den Bergh, 

Hoogemierde 
 

van Eijck, Jan geldschieter / crediteur Netersel  
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Huijbregts, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   
van Eijck, Peter  (zoon), ontv. 1789   
Wittens, Adriaan schepen 1789   
Martens, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5v en 6, fiche 1, rij 2 Verkoop van obligatie  25-4-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Lucia wed.v. Pieter van Hooff, 
wed.v. Augustinus Verheijen 

verkoopster Weelde  

van Hooff, Pieter zoon / assistent   
Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis 
Janssen 

koopster Lagemierde  

het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Janssen, Joseph Jacob geldschieter 1715   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van der Ceelen, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v en 7, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport  4-6-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jacobus verkoper   
Willems, Jan Peter idem   
Willems, Cornelis Peter idem   
Willems, Catharina Peter *    
Hermans, Hendrik e.v.  * idem   
Willems, Jan  idem   
Willems, Cornelis idem   
Hermans, Peter koper (reeds eigenaar 

andere helft) 
½ den Rooijbeemt, 1 lopst. 40 
roeden, Lagemierde 

Arnoldus Pijnenborg (o), 
Anthonij Verhagen (w), Jan 
Verbaandert (z) 
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  ½ de Schuurplaats, 10 roeden Jan Verbaandert (o, z), de 
gem. straat (w), Peter 
Hermans (n) 

de Abdij van Everboode renthefster   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sanden, Wouter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v en 8, fiche 1, rij 2 Machtiging d.d. 28-7-1772 registratie 8-9-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Petrus * constituant Antwerpen  
Lemmens, Adriaen gemachtigde Westelbeers  
Lemmens, Wauter + vader van *   
Stoopen, Michael getuige   
Grange ?, B. idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Sande, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v en 9v, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport (2x)  9-9-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Adriaan gemachtigde /verkoper Westelbeers  
Lemmens, Petrus constituant Antwerpen  
Lemmens, Jan Embregt koper Lagemierde  
  het Heijvelt, ca. 4 lopst. 20 r., 

Lagemierde in de 
Mispeleijntse ackers 

de ackerstraat (o), de 
Heijlaare straat (w), Hendrik 
de Proots (z), Hendrik 
Panenborg (n) 

  het Heijvelt in ’t groot 
heijvelt, 1 lopst. 30 roeden 

 

 schepenen etc.als voor   
……., wed.v. Bartel Versant koopster het Voorst beemdeke en den 

Santhort daaraan, 1 lopst. 
28½ roeden, Lagemierde aan 
den heijkant 

de vroente (o, z), Jenneke 
Versant (w), Willem 
Swaanen (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 en 10v, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport   12-10-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mattijssen, Maria verkoopster Weelde  
van de Zanden, Jan schoonvader / assist.   
Martens, Matijs koper Hoogemierde  
  het Gruunland, 30 roeden, 

Hoogemierde ontr. den toren 
Jan Schoormans (o, n), de 
gem. straat (w), de koper (z) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 en 11v, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport   12-10-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van de Sanden, Jan verkoper Hoogemierde  
Matijssen, Maria koopster  Weelde  
  ½ perc. gent. de Kaamer met 

het aangelag, het geheel 1 
lopst. 26 roeden, 
Hoogemierde aan de 
Arendonkse straat 

Jan van Hees (o), de 
Arendonkse straat (w), 
Anthonij van Hest (z, n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 en 12v, fiche 1,rij 3 Transport  tegen alimentatie 16-10-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Peter transportant Hoogemierde  
Vroomans, Thomas armmr. / verkrijger het Leen, 1 lopst., 

Hoogemierde ontr. de Stad 
Jan van den Bogt (o), Gijsbert 
van de Zanden (z) 

  het Heijvelt in ’t Leen, 1 
lopst. 

Jacobus van den Borne 
(zijde), de wed. Hendrik 
Luijten (zijde) 

Schoormans, Laurens schepen   
Lemmens, Jan B. idem   
Fetmenger, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
na 12v, fiche 1,rij 3 Brief betr. voorgaand transport  18-10-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Wolfsbergen, N. afzender sHertogenbosch  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 en 13v, fiche 1,rij 3 Taxatie betr. voorgaand transport 16-10-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Peter transportant   
Vromans, Thomas (t.b.v. den Armen) armmr. / verkrijger Hoogemierde  
  het Leen, 1 lopst. ontr. de 

Stadt, Hoogemierde 
Jan van den Bogt (o), Gijsbert 
van de Sanden (z) 

  het Heijvelt in ’t Leen, 1 
lopst. 

Jacobus van den Borne 
(zijde), de wed. Hendrik 
Luijten (zijde) 

Schoormans, Lourens president / loco off.   
Lemmens, Jan Bapt. schepen   
Huijbregts, Willem idem   
van Heusden, Jan secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 en 14v, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport   16-10-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Peter verkoper   
Janssen, Jan idem   
Strooijbants, Jacomijn + erflaatster Hoogemierde  
Strooijbants, Catharina + idem   
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Vroomans, Thomas (t.b.v. den Armen ) armmr. / koper Teeuwe Steede, 1 lopst. 48 
roeden aan ‘t Hoog 

Jacobus van den Borne 
(zijde), de gem. heij (zijde) 

  het half beemdeke, 50 roeden Jan van Heesch (zijde), Jan 
Schoormans (zijde) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 en 15v, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport   5-11-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Joost * verkoper Hulsel  
van Gerven, Jenno e.v. * verkoopster   
van der Heijden, Francis verkoper   
van Herck, Jacobus koper het Santvoortje, 1 lopst. 45 

roeden, Hulsel 
de gemeente (o, w), de koper 
(z), Cornelis de Beer (n) 

Althoffer, Jacobus officier   
van der Ceelen, Peter schepen   
Fetmenger, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16, fiche 1, rij 4 Schenking (registratie) 7-11-1772 te Alphen …….. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gerwen, Willem schenker Alphen  
de Leest, Simon Jansse verkrijger steede, huijsinge, hof, 

landerijen etc., Hulsel 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 16 en 16v, fiche 
1, rij 4 

Brief verzoek betr. schrijven van een 
obligatie 

7-10-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusen (Heusden) secretaris / 
geadresseerde 

Hooge- en Lage Mierde  

Adriaensen, Hendrick (en h.vr.) rentgelders Hoogemierde  
Geerden, Cornelis requirant / afzender Ravels  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v t/m 17v, fiche 1, 
rij 4 

Verkoop / transport  fol. 16v: niet op fiche 23-11-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Geevel, Willem * verkoper Lagemierde  
Kelders, Elisabet e.v. * moeder van #   
Panenborg, Peeter i.n.v. momboir / koper   
Kelders, Hendrick i.n.v. idem   
Koolen, (mind.kind #) Walterus + (reeds eigenaar 2/3) 1/3 huijsinge, schuur, hof, 

landerijen, Lagemierde aan 
het Wellenseijnde 

 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Domijnen van Brabant idem   
den Armen van Lagemierde idem   
den Armen van Reusel idem   
van Haasendonk, Cornelis schepen   
Verhaagen, Anthonij Bartel idem   
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van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18 t/m 19, fiche 1,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte (lening) tot betaling koopsom / in marge: 

aflossing 1804 
23-11-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborg, Peer momboir    
Kelders, Hendrik idem   
Koolen, (minderj. dochter *) Walterus +    
Kelders, Elisabet moeder van *   
Matijssen, Cristiaan geldschieter / crediteur Lagemierde  
van de Geevel, Willem (en h.vr.) verkopers 1/3 steede etc. Lagemierde 

aan ’t Wellenseijnde 
 

van Haasendonk, Cornelis schepen   
Verhaagen, Anthonij Bartel idem   
van Heusden, J. secretaris   
van Rooij, (erfgen.) Jan crediteuren 1804   
Mathijsen, (erfgen.) Ida idem   
van Rooij, Petrus ontvanger 1804   
Verhagen, B. schepen 1804   
Swanen, Cornelis idem   
van Beers, Laurens idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1804   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19v en 20, fiche 1,rij 4 Verkoop / transport  16-12-1772 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhoven, Johanna * verkoopster Hoogemierde  
van Leendt, Jacobus e.v. *    
Adriaans, Peter Jan nat. zoon van # / 

verkoper 
Diessen  

Mijs, Maria + #    
van Laarhoven, Anthonij e.v. # vader van *   
Brocken, Bartel ^ koper Hilvarenbeek  
Mijs, Susanna e.v. ^  1/3 woning, schuur, hof, 

landerijen, Lagemierde 
 

Mijs, (2 kind.) Nicolaas eigenaars 2/3 samen 
met ^ 

  

den Armen van Reusel rentheffer   
den Armen van Lagemierde idem   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
van Haasendonk, Cornelis schepen   
Verhaagen, Anthonij Bartel idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v en 21, fiche 1,rij 4 Verkoop / transport  4-1-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Elisabet e.v. * verkoopster Hoogemierde  
van de Sande, Jan *    
Martens, Matijs koper parc. groesvelt, ca. 16 roeden 

(1/5 Kerkendries), 
Hoogemierde ontr. den toren 

de verkopers (o), de gem. 
straat (w), Hendrik van 
Vessem (z), Adriaanjte 
Fredricx (n) 
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Huijbregts, Willem president   
Lemmens, Jan Bapt. schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v en 22, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport  13-2-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaarts, Martinus verkoper Lagemierde  
Heuvelmans, Jan  koper het Looijken, 46 ½ roeden, 

Lagemierde aan den 
Braakhoek 

Adriaan van de Sande (o), 
Steeven Paridaans (w), 
Marten Goris (z), de wed. 
Jacobus Vinken 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhagen, Bartel idem   
Fetmenger, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v en 23, fiche 1,rij 5 Verkoop van obligatie  18-2-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rijthooven, Cornelis Jan verkoper Netersel  
Verhaagen, Antonij Bartel * koper   
van Hest, Anna e.v. *    
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Neomagus, Theodorus geldschieter 1699   
van der Ceelen, Peeter schepen Hulsel  
Verhaagen, Antonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v en 24, fiche 1,rij 5 Verkoop van obligatie  27-2-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rijthooven, Dirk Cornelis verkoper Diessen  
van Rijthooven, Peeter Cornelis idem Netersel  
van Rijthooven, Peeter Jan Cornelis idem   
Goutsmits, Cornelis wedn.v. Helena 
Cornelis van Rijthooven 

idem   

van Roovert, Maria wed.v. Philip van 
Rijthooven 

verkoopster   

Moonen, Jan Anthonij    
Smolders, (2 kind.*) Paulus    
van Rijthooven, Jacomijn Philip moeder van *   
van Rijthooven, Jan Philip + erflater Diessen  
Verhaagen, Antonij Bartel # koper   
van Hest, Anna e.v. # koopster   
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
de Croon, (kind.) Adriaan geldschieters 1714   
van der Ceelen, Peeter schepen   
Verhaagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v en 25, fiche 1,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1793 3-3-1773 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Adriaan debiteur / gelover Hoogemierde  
Hens, Anna wed.v. Jan Driessen geldschietster /credit.   
Aarts, Jacobus borg Hoogemierde  
Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist idem   
van Heusden, J. secretaris   
Aarts, Anthonij aflosser 1793   
Luijten, Jan Jacob schepen 1793   
Luijten, Jan Ad. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v en 26, fiche 1,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  23-3-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Donkers, Willem * debiteur / gelover Hoogemierde  
Fredricxs, Adriaantje e.v. * debitrice / geloveres   
Janssens, Cornelis geldschieter / credit. Weelde  
Lemmens, Jan Bapt. schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Fetmenger, G.C. getuige   
Huijbregts, Willem loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26v en 27, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport  25-3-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vroomans, Francis verkoper Lagemierde  
Vroomans, Adriaan idem   
Vroomans, Maria Catharina * verkoopster Hoogemierde  
Hanegraaf, Jan e.v. *    
Martens, Willem # koper   
Vroomans, Antonetta e.v. #  1/8 steede, huijsinge, hof, 

schuur, schop, landerijen, 
Hoogemierde het Caalders 
Roode (Cuijlensrode) 

 

Verster, A.  rentmeester   
het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan Bapt. idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v t/m 30v, fiche 2, 
rij 1 

Verkoop / transport (3x)  25-3-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhaagen, Goijart Goijart verkoper   
van den Berk, Jan e.v. * idem   
Verhaagen, Hendrina *    
Emme (Emmen), Hendrik # mede verkoper (afw.)   
Emme, Peter # idem   
Verhaagen, Maria + moeder van #   
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Verhaagen, Goijart + erflater   
Verhaagen, Jan verkoper   
Verhaagen, Goijart Jan idem   
Verhaagen, Hendrina verkoopster   
van den Hout, Jan verkoper   
van den Hout, Dirk verkoper   
van den Hout, Arnoldus idem   
van den Hout, Anna verkoopster   
van den Hout, Johanna idem   
van den Boer, Antonij e.v. ^ verkoper   
van den Hout, Cristina ^    
van den Hout, Peter + e.v. ** vader / erflater   
Verhaagen, Maria **    
Verhaagen, Peter verkoper   
van de Lusdonk, Johannes idem   
van de Lusdonk, Johanna verkoopster   
van de Lusdonk, Anneke idem   
Verhaagen, (kind.) Dirk verkopers   
Verhaagen, (kind.) Leendert idem   
Verhaagen, (kind.) Goijart idem   
Verhaagen, Steeven + (alias de kleine 
Steeven) 

(groot)vader / erflater   

Erve (Erven), Goijart Adriaan verkoper Oirschot  
van Cuijk, Jan Cornelis Peter ## idem   
van Cuijk, Cornelis Cornelis Peter ## idem   
Erve, Jenne Marie Adriaan + moeder van ##   
Verhaagen, Elijsabet Goijart + grootmoeder van ##   
de Cort, Helena wed.v. Gerit Luijten koopster Lagemierde  
  perc. akker in de aansteede 

van Cornelis Panis, 2 lopst. 
34 roeden 

Cornelis Panis (o, w, z), 
Cristiaan Mattijssen (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhaagen, Antonij Bartel idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   
Verhaagen, Goijart Goijart koper Oerle  
  den Pluijmbeemd, 3 lopst. 14 

roeden, Lagemierde 
Hendrik Swaanen (o), Bert 
Brokken c.s. (w), een straatje 
(z), Cornelis Francis van der 
Heijden (n) 

Mattijssen, Cristiaan koper Land in het heijveld en het 
Heijvelt Eusel, samen 1 lopst. 
22 roeden, Lagemierde 

Cornelis Panis (o), Jan 
Jacobus Lemmens (w), 
Antonij Bartel Verhaagen (z), 
de gem. straat (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31en 31v, fiche 2, rij 1 Verkoop / transport  1-4-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan verkoper   
Luijten, Wouter idem   
Luijten, Elisabet e.v. * verkoopster   
Hermans, Cornelis *    
de Roomsche gemeente, Lagemierde koopster stukske erve van achteren 

langs de pastoors huijsing, ca. 
11½ voet breed, noordw. van 
de muur af 

 

Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
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Huijbregts, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 t/m 34v, fiche 2, rij 
1 

Verkoop / transport (3x)  21-4-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Peternel e.v.  * verkoopster Lagemierde  
Naaijkens, Anthonij * gemachtigde / verk.   
Riebergs, Jenneke verkoopster   
Riebergs, Albert verkoper   
Riebergs, Anries constituant Baarle  
Riebergs, Maria constituante Poppel  
Riebergs, Jacomijn idem   
Willems, Cornelis Peter koper 1/3 den dries aan het verbrant 

huijs, 40 ½ roeden, 
Lagemierde 

de gem. straat (o, z), Jan van 
Rooij (w), het middelste deel 
(n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhaagen, Antonij Bartel idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   
van Beers, Nicolaas koper den Waterlaat, 2 lopst. 7 ½ 

roeden, Lagemierde 
de andere helft (o), Jan van 
Doorn (w), de wed. Embregt 
Lemmens (z), Arnoldus Aarts 
(n) 

Riebergs, Aelbert koper den Gullen hoek voor da Aa, 
1 lopst. 4 roeden, Lagemierde 

de gem. straat (o), de Aa (w), 
de wed. Hendr. Nouwens (z), 
de andere helft (n) 

 

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

Verkoop / transport (7x)  22-4-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan verkoper   
Luijten, Wouter idem   
Luijten, Elijsabet * verkoopster   
Hermans, Cornelis e.v. *    
Larmit, Adriaan koper Hoogemierde  
  huijsinge en hof, ca. 40 

roeden, Lagemierde aan de 
Plaats 

woning (ander deel)(zijde), 
de Pastoors huijsinge (zijde), 
de straat (voor), een voetpad 
aan het eind van de hof 
(achter) 

Verhaagen, Antonij Bartel schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J.C. secretaris   
Laurentius, Adrianus predikant / koper woningske met het kleijn 

hofke daaraan, Lagemierde 
 

van Beers, Nicolaas koper den Kerkakker, 2 lopst. 22 r., 
Lagemierde ontr.de Plaats 

voetpad (o), karweg (w), 
Cornelis Peter Willems (z), 
Bert Brokken c.s. (n) 

den Armen van Reusel rentheffer   
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Leesten, Jan koper den Kruijsakker, 2 lopst. 31 
roeden, Lagemierde, ontr. de 
Plaats 

Hermanus Janssen (o), een 
weg (w, z), Bert Brokken c.s. 
(n) 

de Abdij van Everbode renthefster   
Verbaandert, Jan koper het Lant en groes in Corn. 

Kemps aansteede, 
Lagemierde aan het Wellens 
Eijnt 

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

  het Leenbugtje, 51 roeden, 
ontr. de Wellesentse hoeve 

de weg (o), de stroom (w), 
Jan Verbaandert (z), Jan 
Verhaagen (n) 

Verhaagen, Anthonij Bartel koper ½ de Else (n), ca. 2 lopst. 20 
roeden, Lagemierde aan het 
Wellenseijndt 

Jan van Rooij (o), de straat 
(w), andere helft (z), Jan 
Verhaagen (n) 

Verbaandert, Jan koper ½ de Else (z), ca. 2 lopst. 20 
roeden, als voor 

Jan Verbaandert (o, w), de 
weg (z), de andere helft (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40 en 40v, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport   22-4-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Maria * verkoopster   
Verhaagen, Antonij Bartel momboir   
de Bruijn, Aelbert # koper   
van de Gevel, Helena e.v. # koopster 1/3 den dries aan het 

verbrand huijs, 40 ½ roeden, 
Lagemierde 

de heijde (o), het middelste 
deel (w), Hendrik van de 
Sande (z), Jan van Dooren (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 en 41v, fiche 2,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1781 28-4-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Jan * debiteur / gelover   
Panis, Elisabet e.v. * debitrice / geloveres   
de Cort (de Kort), Helena wed.v. Gerit 
Luijten 

geldschietster / credit.   

van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhaagen, Antonij Bartel idem   
van Heusden, J. secretaris   
Janssens, Godefridus getuige 1781   
van de Water, Abraham schepen 1781   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42 en 42v, fiche 2,rij 3 Verkoop van obligatie  1-5-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rijthooven, Cornelis verkoper Netersel  
Verhaagen, Antonij Bartel * koper   
van Hest, Anna e.v. * koopster   
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
van Rijthooven, Philips geldschieter 1714   
van der Ceelen, Peeter schepen Hulsel  
Verhaagen, Antonij idem   
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van Heusden, J. secretaris   
 

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

Transport bij erfwisseling (2x)  4-5-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Hendrik transportant Hulsel  
de Beer, Cornelis verkrijger den Liskensakker, 1 lopst. 30 

roeden, Hulsel 
Gosuisus de Wouw (o), 
Cornelis de Beer (w, z), de 
venerabele gilde van Hulsel 
(n) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Antonij idem   
van Heusden, J. secretaris   
de Beer, Cornelis transportant Hulsel  
Dircx, Hendrik verkrijger den Arting, 1 lopst., Hulsel Joost Dircx (o), de gemeente 

(w), de wed. Hendrik van den 
Broek (z), Jan Paridaans (n) 

Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 t/m 46, fiche 2, rij 4 Verkoop / transport  10-5-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Voort, Jan verkoper Hulsel  
van de Voort, Dirk idem   
van de Sanden, Hendrik vader / voogd / verk.   
van de Gevel, Willem momboir / verkoper   
van de Sanden, (3 mind.kind. *) 
Hendrik 

   

van de Voort, Anna + moeder van *   
Aerts, Jan Arnoldus # koper   
Meulenbroecx, Jenne e.v. # koopster 1/3 huijs, schuur, stal, schop, 

hof en aangelag etc., 
Lagemierde aan den Heijkant 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
Verster, A. (geestelijke goederen) rentmeester   
….., wed.v. Willem van de Voort eigenares  2/3 huijs, schuur etc. als voor 

, Land op den Boonhof 
 

van Haasendonk, Conelis schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v en 47, fiche 2,rij 4 Vernadering  1-6-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Wouter vernaderaar Lagemierde  
Laurentius, Adrianus koper huijske en hofke, Lagemierde  
Fetmenger, G.C. getuige   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v en 48, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  9-6-1773 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Woestenborg, Gerrit verkoper   
Woestenborg, Anna e.v. * verkoopster   
Merque, Paulus *    
van Loon, Jan Anthonij koper Lagemierde  
  Landt in den Bosakker, 1 

lopst. 30 roeden, Lagemierde 
Adriaan van de Sande (o), 
Corstiaan Roevens (w), 
Hendrik Swaanen (z), Jan 
Arnoldus Aarts (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v en 49, fiche 2,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1786 9-7-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Wouter debiteur / gelover Lagemierde  
de Cort (de Kort), Helena wed.v. Gerit 
Luijten 

geldschietster / creditr.   

van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhaagen, Antonij Bartel idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   
Lemmens, Jan schepen 1786   
Verhagen, A. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49v t/m 52v, fiche 2, 
rij 4 

Verkoop / transport (5x)  19-7-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan Anthonij verkoper   
Aarts, Arnoldus ^ idem   
Appels, Wilbort * idem   
Appels, Elijsabet * verkoopster   
van Loon, Jenne + moeder van *   
Appels, (2 zusters) * verkopers (afwezig)   
Aarts, Hendrina ** verkoopster Hulsel  
van Loon, Willemijn + 1e e.v. ^ moeder van **   
Aarts, Peter (innocent)    
van Loon, (minderj.nat. kind) Willemijn    
de Bruijn, Lambert koper Lagemierde  
  het Braakschot, 1 lopst. 50 r., 

Lagemierde aan het 
Mispeleijndt 

de gem. heijde (o), Wouter 
van de Sande (w), Jen 
Versant (z, n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
Verhaagen, Antonij Bartel idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   
van Loon, Jan Anthonij koper Land in het heijveld, 2 lopst. 

4 roeden, Lagemierde, het 
Mispeleijndt 

Nicolaas van Beers (o, z), 
Cornelis Willems (w, n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
  1 lopst. in den Grooten dries, 

2 lopst. 30 roeden 
Jan Heuvelmans (o, w), Jan 
van Loon (z, n) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
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Panenborg, Peter koper Hoogemierde  
  den Huijsman, 1 lopst. 30 r., 

Lagemierde, Mispeleijndt 
de gem. straat (o, n), Jan van 
Rooij (w), Peter Panenborg 
(z) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Janssen, Nijs koper Hulsel  
  den Voorbosakker, 1 lopst. 45 

roeden, Hulsel 
Joost Dircx (o), Adriaan van 
Herk (w), Hendrik Peter 
Hendricx (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53, fiche 2, rij 5 Kwitantie betr. 40e penning 10-9-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bogt, Jan debiteur / koper ½ steede etc., Hoogemierde  
van den Bogt, Adriaantje * zuster / verkoopster   
Panenborg, Peter e.v. *    
het Comptoir der Domijnen rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v en 54, fiche 2,rij 5 Verkoop / transport   13-9-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swagemaakers, Johannis verkoper / 
gemachtigde van * 

de Tulderhoeve, 
Hilvarenbeek 

 

Swagemaakers, Adriaan idem   
Swagemaakers, Arnoldus idem   
Swagemaakers, Maria verkoopster   
Swagemaakers, Catharina * wed.v. 
Pieter Cock 

constituante   

Broeckx, Alexander notaris Terheijden  
Martens, Mattijs koper Hoogemierde  
  ½ den Kaalakker, 1 lopst. 16 

roeden, Hoogemierde aan de 
Stadt 

de gem. straat (o), de wed. 
Hendrik Luijten (w), Cornelis 
Willems (z), Hendrik Janssen 
(n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v en 55, fiche 2,rij 5 Verkoop / transport   22-9-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Jenneke e.v. * verkoopster Alphen  
van Tilburg, Willem *    
van Beers, Nicolaas momboir   
van Vessem, Adriaan koper Poppel  
  1/3 steede, huijsinge, hof, 

schop, landerijen, 
Hoogemierde, de Bergen 

 

den Abt van Everboode rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Hasendonk, Cornelis loco secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
55v en 56, fiche 2,rij 5 Verkoop / transport   5-10-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versant, Hendrik verkoper Hulsel  
Willems, Steeven koper ¼ den Reep (waarop nieuw 

huis is gezet), 20 roeden, 
Hulsel aan den Heijkant 

de verkoper (o), Jacomijn 
Hulzelmans (w, n), Peter 
Ansem Dircx (z) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Verhaagen, Antonij idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v en 57, fiche 2,rij 5 Verkoop / transport   8-11-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Adriaan verkoper Poppel  
Schoormans, Joost koper   
Schots, Jan idem 1 lopst. in de halve 

Broekstreep (n), 
Hoogemierde 

Geert Huijbregts (o), de 
andere helft (w), Dingena 
Schoormans (z), Jan van den 
Bergh (n) 

de Abdij van Everbode renthefster   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Mattijs idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v en 58, fiche 3,rij 1 Machtiging d.d. 8-9-1773 (registratie) betr. volgende verkoop 19-11-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Adriaan constituant Weelde / Ravels  
Schots, Norbertus idem   
Schots, Jan Baptist idem   
Schots, Anthonetta constituante   
van Hest, Anthonij voogd van * / constit.   
Schots, Maria Catharina *  Hoogemierde  
van Vessem, Adriaan gemachtigde Poppel  
van Beers, Laurens huurder steede, Hoogemierde  
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Martens, Mattijs idem   

 

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

Verkoop / transport (2x)  19-11-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Adriaan * gemachtigde /verkoper Poppel  
van de Sande, Anneke e.v. *    
Schots, Adriaan constituant   
Schots, Norbertus idem   
Schots, Jan Baptist idem   
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Schots, Anthonetta constituante   
van Hest, Anthonij voogd van * / constit.   
Schots, Maria Catharina *    
van de Sanden, Wouter koper Hoogemierde  
  Mijntjes Bugtje, 1 lopst. 40 r., 

Hoogemierde 
Jan van den Berg (o), 
Cornelis Crollen (w), Jan van 
de Sanden (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Martens, Mattijs idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   
de Cort (de Kort), Aelbert koper beemt op Hongeren, 1 lopst. 

44 roeden, Hoogemierde 
Jan van de Sanden (o, n), de 
gem. heijde (w), Waltherus 
van Helmond (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v t/m 64, fiche 3, rij 
1 

Verkoop / transport (8x)  29-11-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Adriaan * gemachtigde /verkoper Poppel  
van de Sande, Anneke e.v. *    
van Loon, Jan koper huijsinge, hof, aangelag met 

den Hogendries, samen 4 
lopst., Hoogemierde 

Jan Schots (o, z), Jan van den 
Berg (w), Hendrik Janssen 
(n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
 schepenen etc.als voor   
  de Velden, Hoogemierde Jan van Loon (o), de gem. 

heijde (w, n), Jan Schots (z) 
Leijten, Lodewicus Wilhelmus koper 2/3 den Beemt over de Aa 

met het Eersel daaraan, 1 
lopst. 46 roeden, 
Hoogemierde 

Anthonijs van Hest (o), de 
heijde (z), Hendrik Janssen 
(w) Jacobus van den Borne 
(n) 

de Abdije van Everbode renthefster   
Janssen, Goijart koper Lagemierde  
  Land in de Suetrijt, 2 lopst., 

Hoogemierde 
de gem. straat (o), Hendrik 
Verspaandonk (z), Michiel 
Lurinx (w), Jan Lemmens (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Schots, Jan koper   
Schoormans, Joost idem ½ de Halve Broekstreep, 1 

lopst. met den houtgragt, 
Hoogemierde 

de kopers (o, w), Jan van den 
Berg (n) 

van Loon, Jan koper ½ den Voorsten Daalakker 
(n), 1 lopst. 25 roeden, 
Hoogemierde 

Hendrik Janssen (o, z), 
Hendrik Verspaandonk (w, n) 

Huijbregts, Gerrit koper heijvelt nevens de Suetrijt, 
Hoogemierde 

het gem. heijveld (o), de 
koper (n) 

Riebergs, Bert koper 2/3 heijvelt tijne Jan van 
Beers beemt, Hoogemierde 

de Merrievelden (zijde), 
Hendrik Janssen (zijde) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64 en 64v, fiche 3,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1774 29-11-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van Loon, Jan debiteur / koper / 
gelover 

Hoogemierde, huijs, hof, 
aangelag etc. 

 

van Vessem, Adriaan * crediteur Poppel  
van de Sande, Anneke e.v. *    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65 en 65v, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport   30-11-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Jacobus voogd / verkoper   
van Loon, Jan toesiender / verkoper   
van der Aa, (mind.kind.*) Willem +    
van Loon, Anthonetta moeder van *   
de Biegilde van Lagemierde koper den Gansepoelakker, 1 lopst. 

40 reoden, Lagemierde 
den akkerweg (o), Laurens 
Mercx (w), Hermanus Jansen 
(z), Jacobus van der Aa (n) 

Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Martens, Mattijs idem   
van Hasendonk, Cornelis idem   
van de Ven, Jacobus idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 en 66v, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport   2-12-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Ludovicus Wilhelmus verkoper Hoogemierde  
Colen, Ida koopster Turnhout  
  2/3 den Beemt over de Aa 

met het Eersel daaraan, 1 
lopst. 46 roeden, 
Hoogemierde 

Anthonij van Hest (o), de 
heijde (z), Hendrik Janssen 
(w), Jacobus van den Borne 
(n) 

Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Martens, Mattijs idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66v en 67, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport   16-12-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Johanna * verkoopster Lagemierde  
Tops, Jan    
Huijbregts, Willem broer / koper het Hoog veldeke, 1 lopst. 45 

roeden, Hoogemierde, het 
Dooijbroek 

de rivier (o), de gem. heijde 
(w), Peter Verbaandert (z), 
het Clooster van Everbode (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Martens, Mattijs idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v en 68, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport   16-12-1773 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jacobus verkoper   
Huijbregts, Willem koper parc. heijvelt, 2 lopst., 

Hoogemierde, Cuijldersroode 
Jacobus Luijten (o), de 
heijvelden (w), de gem. 
heijde (z), een waterloop (n) 

Luijten, Jan Hendrik schepen   
Martens, Mattijs idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 t/m 69, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport   16-12-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Adriaan * verkoper Lagemierde  
Dircx, Willemijn e.v. *    
Tops, Jan # koper   
Huijbregts, Johanna e.v. #  den Steven Lemmens 

(weijvelt), 2 lopst. 7 roeden, 
Lagemierde, het Vloeijent 

de straat (o), Jan 
Woestenborg (w), Bert Otten 
(z), de kind. Jan van 
Hoogstraten (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus idem   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69 en 69v, fiche 3,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1782 16-12-1773 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan debiteur / gelover Hoogemierde  
Hendriks, Cornelis geldschieter / credit. Ravels  
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
van Heusden, J. secretaris   
van Loon, (kind.) Jan + debiteuren 1782   
Paridaans, Antonij schepen 1782   
Martens, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70 t/m 72, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport (3x)  14-1-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Peter borger / gemachtigde / 
verkoper 

sHertogenbosch  

Sweens, Catharina constituante Antwerpen  
Borrens, Francisco Xaverio notaris Antwerpen  
Sweens, Elisabet * verkoopster Hilvarenbeek  
Mulbregts, Hendrik e.v. *    
van Laarhoven, Antonij # koper   
Lemmens, Anna e.v. #  den Teijsdires, 1 lopst. 58 r., 

Hoogemierde 
Jacobus Luijten (o), de gem. 
straat (w, n), Antonij 
Paridaans (z) 

  1/3 den Garstakker, 1 lopst. 
17 roeden 

Jacobus Luijten (o), de gem. 
straat (w), Jan Lemmens (z), 
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Willem Huijbregts (n) 
  den halven Looakker, 1 lopst. 

24 roeden 
Jan Lemmens (o, w), de 
kerkpad (z), Hendrik 
Hermans (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Mattijs schepen   
Fetmengers, G.C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   
van Leent, Jan Baptist koper den ½ beemt op Hongeren, 1 

lopst. 24 roeden 
de koper (o), de erfgen. 
Goijert Leijten (w), de gem. 
heijde (z), Hendrik 
Verspaandonk (n) 

  het half Eersel, 32 roeden de koper (o) 
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Fransen, Jan koper den Paijkloot, 55 roeden het Clooster van Everbode (o) 

, een weg (w), Jan van den 
Borne (z), de kind. Clement 
Janssen (n) 

  den ½ Bosakker, 1 lopst. 13 
roeden 

Jacobus Leijten (o), Jan van 
den Berg (w), Gerrit 
Huijbregts (z), Hendrik 
Hermans (n) 

  heijvelt aan de Suetrijt, 21 
roeden 

Wouter Lemmens (o), Gerrit 
Huijbregts (w), Jan Lemmens 
(z), Mattijs Martens (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72 t/m 73, fiche 3,rij 3 Machtiging d.d. 16-12-1751 registratie 14-1-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Catharina Peeter * constituante Antwerpen  
Sweens, Peter broer / gemachtigde sHertogenbosch  
Borrens, Francisco Xaverio notaris Antwerpen  
van den Berg, Joanna + moeder van *   
  goederen Hoogemierde  
Janssens, Josephus getuige 1751   
de Keijser, Benedictus idem   
Huijbregts, Willem schepen Hoogemeirde  
Martens, Mattijs idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v en 74, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport  4-4-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hendrik verkoper Hoogemierde  
Larmit, Adriaan koper parc. in den Langen akker, 1 

lopst. 15 roeden, 
Hoogemierde 

Peter Kools (o), de heijde (w) 
, Jan van den Bogt (z), Jan 
Verspaandonk (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74 en 74v, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport  5-4-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Adriaan verkoper   
Lemmens, Maria verkoopster   
Lemmens, Wouter Peter vader   
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Hermans, Maria + moeder   
Luijten, Jan koper   
Martens, Willem mede koper kamer, 1/3 hof, samen 15 

roeden, Hoogemierde in ’t 
Culdersroode 

Peter Verbaandert (o, n), de 
kopers (w), Wouter Peter 
Lemmens (z) 

Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Mattijs idem   
van Hasendonk, Cornelis subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75 en 75v, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  14-4-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Anna verkoopster   
Coolen, Ida idem   
Koolen, Joost + vader   
Martens, Maria moeder   
Leijten, Ludovicus Wilhelmus * koper   
Koolen, Maria e.v *  2/3 huijs, hof en aangelag, 1 

lopst. 12 roeden, 
Hoogemierde 

Cornelis Willems (o), Mattijs 
Martens (w), de gem. straat 
(z), Jan van de Sanden (n) 

  2/3 den Kerkakker met den 
dries en het landt in het 
Peeveld, 3 lopst. 38 roeden 

Gerrit Huijbregts (o), Jan 
Schoormans (w), Aelbert de 
Cort (z), het Clooste van 
Everboode (n) 

het Clooster van Everboode rentheffer St. Huijbregtsrente  
Luijten, Hendrik schepen   
Martens, Mattijs idem   
Huijbregts, Willem idem / loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 en 76v, fiche 3,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte  16-5-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborg, Peter * debiteur / gelover Hoogemierde  
van den Bogt, Adriaantje e.v. *    
Verhagen, Anthonij geldschieter / crediteur   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77 t/m 81, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport (7x)  22-6-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Susanna Peter * verkoopster   
Brocken, Bartel e.v. *    
Meijs, Peter verkoper   
Meijs, Hendrina verkoopster   
Larmit, Adriaan koper Hoogemierde  
  huijsinge, hof, schuur, ca. 

39½ roeden, Lagemierde bij 
de Roomse kerk 

de gem. straat (voor), een pad 
(achter), de andere helft 
(zijde), de gem. voetweg  
(zijde) 

den Arme van Lagemierde rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus idem   
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Schoondermark, A. getuige   
Huijbregts, Willem president / loco secret.   
Lemmens, Jan koper den Kerkakker, 2 lopst. 22 ½ 

roeden, Lagemierde omtr. de 
Plaats 

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

den Arme van Reusel rentheffer   
Palms, Willem koper den Kruijsakker, 2 lopst. 31 

roeden, Lagemierde omtr. de 
Plaats 

Hermanus Janssen (o), de 
gem. weg (w), Jan Leesten 
(z), Cornelis Franc. van der 
Heijden (n) 

de Abdije van Everbode renthefster   
Verhagen, Anthonij koper Land op den Hoogen weg of 

Daalackr, 2 lopst. 14 roeden, 
Lagemierde (waaronder het 
Geerke, 1 lopst., Leen van 
Tuldel) 

Peter Hermans (o, n), de 
ackerweg (w), Anthonij 
Verhagen (z) 

Verbaandert, Jan koper Land en groes in Cornelis 
Kemps aansteede, 58 roeden, 
Lagemierde aan ’t 
Wellenseijnde 

de straat (o), Jan Verbaandert 
(w, n), Anthonij Verhagen (z) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Leesten, Jan koper de Hasselt, 2 lopst. 51 roeden, 

Lagemierde 
Jan Lemmens (o), de wed. 
Jan Francis Janssen (w, n), 
Jan Woestenburg (z) 

Lemmens, Jan koper den Pluijmenbeemt, 3 lopst. 3 
roeden, Lagemierde aan ‘t 
Wellenseijnde 

Hendrik Swaanen (o), een 
straatje (w), Willem van de 
Geevel (z), Goijart Verhagen 
(n) 

den Armen van Reusel rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81v t/m 82v, fiche 3, 
rij 5 

Verkoop / transport   1-8-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staps, Barbara Elisabet Peter * verkoopster Mechelen  
Cazeer, Judocus e.v. *    
Maas, Hendrik zoon v. # / koper   
Maas, Jacobus idem   
Dircx, Jenne Peter dochter v. # / koopster ½ van 2 huijsingen, schuren, 

schoppen, 20 parc. erven, 
Hulsel aan de Straat  

 

Staps, Elisabet # zuster van * (eigenares 
andere helft) 

  

Dircx, Peter e.v. #    
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Abt van St. Truijden idem   
de Heer van Oirschot idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 en 83v, fiche 3,rij 5 Verkoop van obligatie   5-9-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Jacobus verkoper Lagemierde  
Janssens, Walterus koper   
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het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
Peeters, (kind.) Hendrik geldschieters 1748   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Martens, Mathijs idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v, fiche 3, rij 5 Notitie betr. waarde van een varken  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Thomas eigenaar   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 t/m 85, fiche 3,rij 5 Verkoop / transport   5-9-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijk, Maria verkoopster Gilsel (Gilze)  
Schoondermark, Alexander  gemachtigde / verk.   
van Eijk, Elisabet constituante   
van Eijk, Peternel idem   
Adriaans, Hendrik koper kamer, stal, schop met het 

aangelag, 1 lopst. 29 roeden, 
Hoogemierde 

Matthijs Martens (o), de kind. 
Willem van de Sande (w), de 
gem. straat (z), Jacobus 
Plompen (n) 

  den Hoek en de Kerkehoef, 
samen 1 lopst. 30 roeden, 
Hoogemierde 

Jan Lemmens (o), Matthijs 
van Mol (w), Cornelis 
Willems (z), Adriaan 
Lemmens (n) 

  het Reijssel beemdeke met 
het Eersel daaraan, 27 roeden 

Aelbert de Kort (o), Dirk 
Moonen (w), Jan van Loon 
(z), de gem. heijde (n) 

  den Teeuwenakker, 1 lopst. 
21 roeden 

de wed. Wouter van Eijk (o), 
Hendrik Huijbregts (w), de 
gem. heijde (z), Jacobus van 
den Borne (n) 

  het  Wasveld, 48 roeden de kind. Willem van de Sande 
(o), Matthijs van Mol (w), de 
gem. straat (z), Hendrik 
Hendrik Leemans (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Matthijs idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v t/m 86v, fiche 3, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1783 17-9-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Wouter * debiteur / gelover Bladel  
Verhagen, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
Janssen, Jan Baptist geldschieter / crediteur Weelde  
Janssen, Adriaan idem   
 schepenen etc.als voor   
van de Water, Abraham schepen 1783   
Verhagen, Anth. B. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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87 en 87v, fiche 4,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1804 10-10-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan Peter * debiteur / gelover Hoogemierde  
Dijkmans, Elisabet e.v. * debitrice / geloveres   
Verstegen, Alagonda (Allegonda) 
wed.v. Pieter van de Water 

geldschietster / 
creditrice 

Bladel  

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   
van de Water, Ant. erfgen. / ontvanger 

1804 
  

van Loon, (erfgen.) Jan Pieter debiteuren 1804   
Martens, Willem schepen 1804   
Huijbregts, Wouter idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 en 88v, fiche 4,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1793 28-10-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panis, Cornelis debiteur / gelover Lagemierde  
Verbaandert, Lambert geldschieter / crediteur   
van Haasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   
Verbaandert, Jan Lambert zoon / ontv. 1793   
van Beers, Laurens aflosser 1793   
Verhagen, Anthonij schepen 1793   
Luijten, Jan Jacobus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89 t/m 90, fiche 4,rij 1 Erfpacht (registratie) sHertogenbosch 30-9-1774 3-11-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Wouter gelover / rentgelder Reusel (den koren 
windmolen) 

 

………. rentmeester / rentheff.   
Kerkhoff, Jan borg Reusel  
Huijbrechts, Willem idem Hoogemierde  
Gerbade, Hermannus getuige / schepen sHertogenbosch  
Hopman, Johannes Gisbertus idem idem  
van Heurn, Frans secretaris idem  
Althoffer, Jacobus officier   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Martens, Mattijs idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90v en 91, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  5-11-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Godefridus verkoper Lagemierde  
Huijbregts, Adriaan koper Hoogemierde  
  het Landt in de Suetrijt, 2 

lopst., Hoogemierde 
de gem. straat (o), Hendrik 
Verspaandonk (z), Michiel 
Lurincx (w), Jan Lemmens 
(n) 
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het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91v en 92, fiche 4,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1793 5-11-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Adriaan debiteur / gelover Hoogemierde  
Janssen, Godefridus crediteur / rentheffer Lagemierde  
 schepenen etc.als voor   
Luijten, Jan Jacobus schepen 1793   
Luijten, Jan Hendrik idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92v en 93, fiche 4,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1792 5-11-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panis, Cornelis debiteur / gelover Lagemierde  
Janssen, Godefridus geldschieter / crediteur   
 schepenen etc.als voor   
van Beers, Laurens aflosser 1792   
Huijbregts, Willem schepen 1792   
Wittens, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93v en 94, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  8-11-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Joost * verkoper   
van Gerwen, Johanna e.v. * verkoopster   
Lamien, Peter koper woningske en hof, ca. 6 

roeden, Hulsel aan het 
Voorteijnde 

de straat (o), de verkopers 
(w), Dirk van der A (z), de 
wed. Anthonij Schots (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v en 95, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  17-11-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Peter * verkoper   
van de Put, Catharina e.v. * verkoopster   
Vingerhoets, Pero koper huijske en hof, ca. 30 roeden, 

Lagemierde aan het 
Vloeijeijnde 

de verkopers (o, z), de wed. 
Dirk Dijkmans (w), de gem. 
straat (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95v en 96, fiche 4,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1780 9-12-1774 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bogt, Jan debiteur / gelover Hoogemierde  
Hens, Anna Catharina wed.v. Jan 
Andriessen 

geldschietster / 
creditrice 

Ravels  

Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
van Heusden, J. secretaris   
Paridaans, Antonij schepen 1780   
Martens, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96v en 97, fiche 4,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1793 9-12-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Adriaan debiteur / gelover Hoogemierde  
Hens, Anna Catharina wed.v. Jan 
Andriessen 

geldschietster / 
creditrice 

(Ravels)  

 schepenen etc.als voor   
Aarts, Anthonij aflosser 1793   
Luijten, Jan Hendrik schepen 1793   
Luijten, Jan Jacobus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97v t/m 98v, fiche 4, 
rij 2 

Verkoop / transport  19-12-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snelders, Jan * verkoper Hulsel  
van Vessem, Willemijn e.v. * verkoopster   
van Loon, Walterus koper Lagemierde  
  parc. groes en land, waarop 

een huis in aanbouw, gent. 
den Cauwenbergh, 2 lopst., 
Lagemierde / Hulsel 

de gem. straat (zijde), de wed. 
Anthonij Riebergs (zijde) 

Cools, Jan (en vrouw) daarvoor eigenaars   
  ½ in de Looijkens, 2 lopst. 

42½ roeden, Lagemierde / 
Hulsel 

 

het Capittel van Oirschot rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99 en 99v, fiche 4,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1791 19-12-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Walterus debiteur / gelover Lagemierde  
van Vessem, Willemijn e.v. Jan 
Snelders 

creditrice Hulsel  

 schepenen etc.als voor   
Snelders, Jan crediteur 1791   
Snelders, Adriaan idem   
van de Laar, Peter e.v. * idem   
Snelders, Jennemie *    
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Snelders, Marie creditrice 1791   
Snelders, Elisabet idem   
Snelders, Klazine idem   
Verhagen, Anthonij schepen 1791   
Leesten, Francis schepen 1791   

 

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

Verkoop / transport (4x)  22-12-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Oosterwijk, Jan soldaat v. * / verkoper Hoogemierde (tijdens verlof)  
van Oijen, Lt. Gen. (regiment van ) *    
Moonen, Dirk koper Hoogemierde  
  ½ de Lange Vooren (o), ca. 1 

lopst. 11 roeden, Lagemierde 
aan den Braakhoek 

Steven Paridaans (o), Jan 
Embregt Lemmens (w), 
Gijsberdina Snellaarts (z), 
Cornelis Zeebregts (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   
  ½ den Dries, 35 ½ roeden, 

Lagemierde aan den 
Braakhoek 

Dirk Zeebregts (o), Marten 
Snellaarts (w), Steeven 
Paridaans (z), Corstiaan 
Roevens (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van de Ven, Adriaan koper parc. in de Heijlaaren (o), ca. 

48 roeden, Lagemierde 
Nicolaas van Beers (o), 
Cornelis Snellaarts (w), 
Jacobus van de Ven (z, n) 

Moonen, Dirk koper Hoogemierde  
  de Hoekheijde, 30 roeden, 

Hulsel 
Adriaan van de Sanden (o), 
de gemeente Hulsel (w) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102v t/m 103v, fiche 
4, rij 3 

Verkoop / transport  16-2-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Anthonij verkoper   
Leijtens, Catharina + moeder   
Luijten, Thomas + vader   
Luijten, Wouter broer / koper Hoogemierde  
Luijten, Catharina zuster / koopster 1/9 van ½ huijs, kelder, ½ 

aangelag, 7 lopst. 43 roeden, 
Hoogemierde in de 
Smitsstraat 

de kind. Jan Leijtens (o), 
Wouter van Helmond c.s.(w), 
Cornelis van den Heuvel (z), 
de gem. straat (n) 

  1/9 van ½ den Garstbogt, 1 
lopst. 9 roeden 

Hendrik Geerts (o, n), Wouter 
van Hellemond (w, z) 

  1/9 den Neeren acker, 1 lopst. 
39 roeden 

de kind. Jacobus van Leendt 
(o), de gem. straat (w), 
Hendrik van Hellemond (z), 
Jan Lemmens (z) 

  1/9 den Pairacker, 2 lopst. 23 
roeden 

Lambert van den Borne (o, 
n), Jan van Heesch (w), 
Cornelis Crollen c.s. (z) 

  1/9 in 12 akker en wei- en 
heilanden 
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Leijtens, Nicolaas oom   
Leijtens, Peternel tante (samen eigenaars 2/3)  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
de Abt van Egternake (Echternach) rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  16-2-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Wouter debiteur / gelover Hoogemierde  
Luijten, Catharina debitrice / geloveres   
Larmit, Adriaan geldschieter / crediteur   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport  16-2-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Adriaan * verkoper Hoogemierde  
Beeks, Anna e.v.* verkoopser   
Aarts, Anthonij # koper   
van Laarhoven, Anna Marens e.v. # koopster huijske, stal, schop en hof, 28 

roeden, Hoogemierde, de 
Kerkstraat 

Hendrik Hermans (o), de 
wed. Hendrik Luijten (w), de 
straat (z), Mathijs Martens (n) 

  de halve Suetrijt, 1 lopst. 11½ 
roeden 

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

  Daalbugtje, 1 lopst. 16 roeden Wouter van de Sande (o, z), 
de Abdij van Everbode (w, n) 

  den Nieuwen acker, 1 lopst. Gerrit Huijbregts (o), Jan van 
Heesch (w), Lambert van den 
Borne (z), Michiel Lurincx 
(n) 

  het Silverslag met den dries 
daaraan, 1 lopst. 39 roeden 

de wed. Hendrik Luijten / 
Peter van den Borne (o), 
Maria Krollen (w), de Abdij 
van Everbode (z), de 
heerbaan (n) 

  akkerland aan de Suetrijt, 2 
lopst. 

de gem. straat (o), Jan 
Lemmens / Michiel Lurincx 
(w), Hendrik Verspaandonk 
(z), Jan Lemmens c.s. (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Larmit, Adriaan idem   
Hens, Anna renthefster Ravels  
Janssen, Godefridus rentheffer   
Huijbregts, Willem eigenaar bomen / 

schepen 
  

Luijten, Jan Hendrik schepen   
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van Heusden, J. secretaris   
 

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

Schuldbekentenis / gelofte  21-3-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Ida wed.v. Dirk Castelijns debitrice / geloveres Hulsel  
van de Water, Anthonij geldschieter / crediteur Bladel  
van der Ceelen, Peter schepen / borg   
van Hasendonck, Cornelis schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  25-3-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Peter * debiteur / gelover Hulsel  
Staps, Elisabet e.v. * debitrice / geloveres   
van Loon, Nicolaas # geldschieter / crediteur Lagemierde  
Cornelis, Engelina Willem e.v. #    
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport (3x)  1-5-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Krollen, Cornelis verkoper Hoogemierde  
Krollen, Hendrik * idem / gemachtigde Tilburg  
Krollen, Jan broer / constituant Zevenbergen  
Krollen, Jan Baptist idem Standdaarbuiten  
Krollen, Hendrik * koper den Langen acker, 3 lopst. 44 

roeden, Hoogemierde 
het klooster van Everbode (o) 
, Hendrik Peter Hermans (w), 
Michiel Lurincx (z), Jan 
Vroomans c.s. (n) 

  St. Huijbregts cijns, 
Hilvarenbeek 

 

de Domijnen van Brabant rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
van Heusden, J. secretaris   
Larmit, Adriaan koper den Heijkant, 30 roeden, 

Hoogemierde 
Jan Baptist van Leendt (o), 
Hendrik Peter Hermans (w), 
Jan Vroomans (z), Jan van 
den Borne (n) 

Krollen, Hendrik * koper Ansems acker, 1 lopst. , 
Hoogemierde 

Jacobus Plompen (o), 
Hendrik Peter Hermans (w), 
Wouter Peter Hermans (z), 
Wouter Hermans (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
111v en 112, fiche 4, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  16-6-1775 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Jenneke wed.v. Jan Verhagen debitrice / geloveres   
van Venrooij, Johannis geldschieter / crediteur Tilburg  
Verhagen, Anthonij borg Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van der Ceelen, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112v t/m 114, fiche 4, 
rij 5 

Verkoop / transport  5-9-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulselmans, Jacomijn * verkoopster   
Sweens, Jan e.v. *    
van de Sanden, Jan koper ½ huijsinge, schuur, stal, hof 

en aangelag, het geheel 5 
lopst. 32 roeden, Hulsel aan 
den Heijkant 

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

  het half  Heijvelt, 4 lopst. Marten van de Sande (zijde), 
Hendrik Versant (zijde) 

  Truijen bugtje, 1 lopst. Marten van de Sande (zijde), 
Cornelis van Rijthoven 
(zijde) 

  ½ parc. heijvelt voor Truijen 
bugtje (z), het geheel 7 lopst. 

Simon de Leest (zijde), de 
gem. heijde (zijde) 

  ½ Dirk Hermans heijvelt (o), 
het geheel 1 lopst. 30 roeden 

Marten van de Zanden (zijde) 
, Marten Snellaarts (zijde) 

  ½ Stuk Nieuw erve (z), het 
geheel 1 lopst. 35 roeden 

Jacobus van Herk (zijde), 
Adriaan van de Sanden 
(zijde) 

  ½ den Weijdries op den 
Kermisbergh, het geheel 1 
lopst. 35 roeden 

Marten van de Sanden, 
Cornelis de Beer 

van Loon, Nicolaas (en vrouw) rentheffers   
de Domijnen van Brabant rentheffer   
de Abt van St. Truijden idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114v t/m 116, fiche 4, 
rij 5 

Transport bij erfwisseling (2x)  5-9-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Corstiaan * transportant   
Voets, Elisabet e.v. * transportante   
Trompen, Jan  verkrijger   
Verhagen, (3 kind. #) Michiel verkrijgers   
Panenborg, Adriaantje + moeder van # het Looijken, 2 lopst., Hulsel de verkrijgers (o, n), Jacobus 

van Herk (w), Gosewinus van 
de Wouw (z) 

 schepenen etc.als voor   
Trompen, Jan transportant   
Dircx, Corstiaan (en vrouw) verkrijgers Jan Rijssens steede, 1 lopst., 

Hulsel 
de gemeente (o, z), Peter 
Willems c.s. (n), Marcelis Jan 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 91 
door E.A.M.Verspaandonk 

 30

Hendricx (w) 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116v t/m 118v, fiche 
4, rij 5 

Transport na openbare verkoop verlaten goederen 3-10-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter schepen / verkoper Hulsel  
Verhagen, Anthonij idem   
van Limpt, Jan koper Reusel  
  huijsinge, hof en aangelag 

gent. den Kauwenberg 
(Cauwenberg), 10 lopst. 15 
roeden, Hulsel 

de gemeente (o, z), de wed. 
Anthonij Riebergs (n), de 
heijstraat (w) 

van den Hout, Jacobus eigenaar (uitgezonderd:) woningske, 4 
roeden land 

 

  de Lemmensbogt, 1 lopst. 30 
roeden 

de gemeente (o, n), de wed. 
Anthonij Riebergs (w), de 
kind. Dirk Woestenborg (z) 

  het Looijke, 2 lopst. 15 
roeden 

Hendrik Dircx (o), de kind. 
Adriaan Paridaans (w), 
Jacobus van Herk (z), Simon 
de Leest (n) 

  de Braak, 3 lopst. de gemeente (o, n), Corstiaan 
Roevens (w), de gemeente (z) 

  de Hoogbraak, 1 lopst. 30 r. de heijstraat (o), Corstiaan 
Roevens (w) 

  de Hoekheijde, 30 roeden de gemeente (o, z), Corstiaan 
Roevens (n) 

  de Groote Beerschot, 3 lopst. 
30 roeden 

Adriaan van de Sande (o, n), 
Jacomijn Hulselmans (z) 

  de Kleijne Beerschot, 45 
roeden 

Corstiaan Roevens (o, z), 
Simon de Leest (w) 

  Dirk Hermans heijvelt, 4 
lopst. 30 roeden 

Marten van de Sanden (o), 
Dirk van de Voort (w) 

de Domijnen van Brabant rentheffer   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1790 7-10-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik debiteur / gelover Hoogemierde  
Adams, Annemaria wed.v. Peeter Vugts geldschietster / creditr.   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Ven, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   
Smolders, Cornelis ontvanger 1790   
van Beers, Adriaan e.v. * idem   
Vugts, Johanna *    
Huijbregts, Willem schepen 1790   
Martens, Willem idem   

 
 

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

Schuldbekentenis / gelofte  7-10-1775 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Jacobus debiteur / gelover Hoogemierde  
Adams, Annemaria wed.v. Peeter Vugts geldschietster / creditr. Lagemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121 en 121v, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop / transport  17-10-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Adriaan * verkoper   
Dircx, Willemijntje e.v. * verkoopster   
Janssen, Godefridus # koper   
Wouters, Hendrina e.v. # koopster de Knol, 2 lopst. 11½ roeden, 

Lagemierde aan het 
Vloeieijnde 

Peter en Helena Panenborg 
(o), Jan van Dooren (w), 
Anna Maria Dijkmans (z), de 
gem. straat (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
122 en 122v, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop / transport  17-10-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Adriaan * verkoper Lagemierde  
Dircx, Willemijntje e.v. * verkoopster   
van der A, Dirk koper Hulsel  
  den Koppenbeemt, 1 lopst. 15 

roeden, Hulsel 
de rivier (o), de heijde (w), 
Nijs Janssen (z), Peter Dircx 
(n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Vernadering  7-11-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Peter Joost vernaderaar Hulsel  
Lamien, Peter koper woningske en hof, ca. 6 

roeden, Hulsel aan ’t Voort 
eijnde 

de straat (o), Joost Dircx (w), 
Dirk van der A (z), de wed. 
Anthonij Schots (n) 

Dircx, Joost  verkoper   
van Gerwen, Johanna  verkoopster   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Gelofte / vestiging van rente (Erfpacht) met losse akte ook genummerd fol. 
124 

9-11-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Hendrik debiteur / gelover woning, stal, schop en 
aangelag, 1 lopst. 29 roeden, 

Mathijs Martens (zijde), de 
kind. Willem van de Zanden 
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Hoogemierde (zijde) 
  4 parc. acker en weijland  
Geerden, Cornelis crediteur / rentheffer Ravels  
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Paridaans, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
voor fol. 124, fiche 5, 
rij 2 

 los briefje  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fiers ?, Jacobus    
van Akkerveeken, Jan bewoner ….. aan het Vloeijeijnd  

 

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

Verkoop / transport  13-11-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Jan * verkoper Hulsel  
Willems, Maria e.v. * verkoopster   
Vosters, Hendrik Sijmon koper Reusel  
  den Steenovensen beemdt, 1 

lopst. , Hulsel 
Catharina Koolen (o), 
Nicolaas Vrijssen (w), de 
Reuselse Steenhorsten (z), 
Peter en Hendrik Frans 
Willems (n) 

den Heer van Oirschot rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  13-11-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Hendrik Peter verkoper   
Lamien, Peter * koper   
van der A, Elisabet e.v. * koopster de helft in Boorten dries, 1 

lopst., Hulsel 
de gem. straat (o), de wed. 
Dirk Castelijns (w), Hendrik 
en Peter Willems (z), Adriaan 
Rombouts (n) 

  een schop  
 schepenen etc.als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127 en 127v, fiche 5, 
rij 3 

Verkoop / transport  5-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Peter * verkoper Hulsel  
Vervugt, Jozijn e.v. * verkoopster   
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Hendricx, Marcelis Jan koper den Grootacker van Jacob 
Janssen, 3 lopst. 30r., Hulsel 

den ackerweg (o, w), Adriaan 
van Herk (z), Cornelis de 
Beer (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  8-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Jan Anthonij verkoper / momboir (allen) Hilvarenbeek en 
Diessen 

 

Schellekens, Adriaan e.v. * idem   
de Beer, Jenne Maria *    
van Hoogstraten, Willem momboir / verkoper   
van Hoogstraten, (mind. kind #) Jan    
de Beer, Maria + moeder van #   
van Poppel, Peternel wed.v. Joris de 
Beer en wed.v. Adriaan Havermans 

verkoopster   

Havermans, Cornelis koper Jan Jansen heijvelt (2 perc.), 
9 lopst. 13 roeden, 
Lagemierde bij Dun 

de heijde (o), Aart Adriaans 
(w), de wed. Peter Damen (z), 
een weg (n) 

de Domijnen van Brabant rentheffer   
van Haasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129v en 130, fiche 5, 
rij 3 

Gelofte in marge: aflossing 1781 8-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Havermans, Cornelis debiteur / gelover Dun (Hilvarenbeek)  
de Beer, Jan Anthonij crediteur / rentheffer   
Schellekens, Adriaan idem   
van Hoogstraten, (kind *) Jan idem   
de Beer, Maria + moeder van *   
van Poppel, Peternel wed.v. Joris de 
Beer en wed.v. Adriaan Havermans 

creditrice / renthefster   

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130v en 131, fiche 5, 
rij 3 

Verkoop / transport  8-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Hendrik verkoper Poppel  
Moonen, Dirk e.v. * idem Hoogemierde  
Verbruggen, Johanna *    
Deckers, Catharina # verkoopster Balen  
Verbruggen, Elisabet + moeder van #   
Verbruggen, (2 kind.) Mathijs verkopers (afwezig) Loon op Zand  
Verbaandert, Hendrik koper Hoogemierde  
  den Neeren acker, 1 lopst. 39 

roeden, Hoogemierde in de 
ackers 

Jan Bapt. van Leendt (o), de 
straat (w), Jan B. Schoormans 
(z), Hendrik van Helmond (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
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Paridaans, Anth. idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v en 132, fiche 5, 
rij 3 

Verkoop / transport met los briefje / rekening 9-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Maria wed.v. Jan Francis 
Janssen 

verkoopster Lagemierde  

Janssen, Jacobus zoon / assistent   
het Corpus van Lagemierde koper deel in den Patacker, ca. 45 

roeden, (hof voor de 
schoolmeester, al lang zo in 
gebruik) met de heggen, 
Lagemeirde 

de gem. weg (o), Jan 
Lemmens (w), de verkoopster 
(z), de wed. Jan Verhagen (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132v en 133, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop / transport  21-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Maria Anna * verkoopster Reusel  
Dijkmans, Jan e.v. *    
Vosters, Jan # koper Reusel  
van de Look, Maria e.v. # koopster den Halven grooten beemt op 

Hongeren, 1 lopst. 45 roeden 
met het Eersel daaraan, 45 r., 
gescheiden door den 
Belevense loop, 
Hoogemierde 

de wed. Hendrik Luijten (o), 
Wouter van de Sanden (w), 
de rivier (z), de heijde (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133v en 134, fiche 5, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte  21-12-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vosters, Jan debiteur / gelover / 
koper 

Reusel  

  weijvelt en eersel, 
Hoogemierde 

 

Kools, Maria Anna e.v. * creditrice Reusel  
Dijkmans, Jan *    
 schepenen etc.als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134v en 135, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop / transport  2-1-1776 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 91 
door E.A.M.Verspaandonk 

 35

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versant, Hendrik * verkoper   
Snellaarts, Jenneke e.v. * verkoopster   
van den Hout, Jacobus koper Hulsel  
  het Brassel, 2 lopst. 30 

roeden, Hulsel 
de gem. heijde (o, z, w), Dirk 
van de Voort (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v en 136, fiche 5, 
rij 4 

Vernadering  9-1-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Marcelis Jan vernaderaar Hulsel  
Vinken, Adriaan * verkoper den Koppenbeemt, 1 lopst. 15 

roeden, Hulsel 
de rivier (o), de heijde (w), 
Nijs Janssen (z), Peter Dircx 
(n) 

Dircx, Willemijntje e.v. *    
van der A, Dirk koper   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136v en 137, fiche 5, 
rij 4 

Vernadering  5-3-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Adriaan * vernaderaar Hulsel  
Dircx, Johanna Peter e.v. *    
Goutsmits, Peter # verkoper den Grooten acker van Jacob 

Janssen, 3 lopst. 30 roeden, 
Hulsel 

den ackerweg (o, w), Adriaan 
van Herk (z), Cornelis de 
Beer (n) 

Vervugt, Jozijn e.v. #    
Hendricx, Marcelis Jan koper   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137v en 138, fiche 5, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte  1-4-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Jan Arnoldus debiteur / gelover Lagemierde  
de Tafel of  H.geestarmen van Hulsel crediteur / rentgelder   
het Corpus van Hulsel eerst rentgelder   
Aerts, Arnoldus borg   
van de Sanden, Hendrik idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
138v en 139, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop / transport  2-4-1776 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Hendrik Peter verkoper Hulsel  
Hendricx, Marcelis Jan * koper   
van der Heijden, Annemie e.v. * koopster den Eerdtbrand en Nijskens 

acker, 3 lopst., Hulsel 
Hendrik Dircx (o), Nijs 
Janssen (w), Joost Dircx (z), 
de verkoper (n) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139v t/m 148, fiche 5, 
rij 5 

Transport na openbare verkoop (8x)  3-4-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Gevel, Willem verkoper / momboir   
van de Gevel, Wouter idem / momboir   
van de Voort, Jan idem   
van de Voort, Dirk idem   
van de Sanden, Hendrik idem / vader / voogd   
van de Sanden, (3 mind.kind.*) Hendrik    
van de Voort, Anna + moeder van *   
van de Gevel, (mind. zoon #) Jan +    
Nijssen, Jennemarie moeder van #   
Meulsenbroecx, Cornelis verkoper   
Aerts, Jan Arnoldus e.v. ^ idem   
Meulenbroecx, Jenneke ^    
Meulenbroecx, Anneke verkoopster (afw.)   
Schippers (Scheppers), Mathijs i.n.v. verkoper   
Wintermans, Maria wed.v.Willem 
Schippers 

moeder   

van der A, Andries i.n.v.    
Wintermans, Elisabet wed.v. Jan van 
der A 

moeder   

Anthonius, Peter momboir / verkoper   
Hendricx, (mind.kind. **) Wouter +    
Antonius, Elisabet Peter + moeder van **   
Hendricx, Philip verkoper (afw.)   
van de Voort, Willem + ## erflater Lagemierde  
Wintermans, Helena + e.v. ## erflaatster   
Aerts, Jan Arnoldus koper huijsinge, stal, 2/3 hof en 

aangelag, 1 lopst. 20 roeden, 
Lagemierde aan den Heijkant 

Arnoldus Aerts (o, z), de 
wed. Embregt Lemmens (w), 
de koper (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
Larmit, Adriaan koper Hoogemierde  
  den Hulsbos of Beekacker, 2 

lopst. 16 roeden, Lagemierde 
aan den Heijkant 

Arnoldus Aarts (o), Hendrik 
van de Sande c.s. (w), het 
Beekestraatje (z), Jan van 
Dooren (n) 

Dijkmans, Wouter koper Landt op den Voorsten 
Aartsacker, 1 lopst. , 
Lagemierde 

Hendrik van de Sanden (o), 
Arnoldus Aerts (w), Jan B. 
van Loon (z), Corstiaan 
Adriaanse (n) 
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van de Sanden, Adriaan koper het Beersackerke, 46 ½ 
roeden, Lagemierde 

de koper (o), Corstiaan 
Roevens e.a. (w, n), Jan 
Heuvelmans (z) 

Janssen, Godefridus koper   
Lemmens, Jan idem den Donk met den Horst of 

Eusel en bossage, 1 lopst. 45 
roeden, Lagemierde bij Dun 

de kopers (o), de stroom (w), 
Jan van Rooij (z), Poulus 
Merquen 

  2/3 ’t Nieuw velt aan de 
Werstadt, 3 lopst. 6 roeden, 
Lagemierde bij Dun 

de heijde (o), Jan van Loon 
(w), Hendrik de Proost (z), 
Jan Arnoldus Aarts (n) 

van Haasendonk, Cornelis koper ½ den Dokbeemdt (z), 1 
lopst. 5 ½ roeden, 
Lagemierde bij Dun 

de heijde (o), de stroom (w), 
Marten Goris (z), Jan 
Arnoldus Aerts (n) 

Aerts, Jan Arnoldus koper 2/3 ’t Voorste Raakschot (n), 
1 lopst. 13 roeden, 
Lagemierde, den Heijkant 

de heijde (o), Jan van Dooren 
(w), de koper (z), de heijde 
(n) 

  2/3 den Agterste Raakschot 
(n), 1 lopst. 7 roeden 

de heijde (o), Jan van Dooren 
(w), de koper (z), Marten 
Gooris (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
  het Landt op den Boonhof, 2 

lopst. 15 roeden, Lagemierde 
den Heijkant 

Martens Goris (o), Arnoldus 
Aarts (w), Adriaan van de 
Sanden (z), de wed. Embregt 
Lemmens (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148v en 149, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport  8-4-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Krollen, Hendrik verkoper Tilburg  
Hermans, Pieternel koopster Hoogemeirde  
  den Langen acker, 3 lopst. 44 

roeden, Hoogemierde 
’t Clooster van Everbode (o), 
Hendrik Peter Hermans (w), 
Michiel Lurincx (z), Jan 
Vromans c.s. (n) 

  Ansems acker, 1 lopst. Jacobus Plompen (o), 
Hendrik Peter Hermans (w), 
Wouter Peter Hermans (z), 
Wouter Hermans (n) 

  St. Huijbregts cijns, 
Hilvarenbeek 

 

de Domijnen van Brabant rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  29-4-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Gijsbert * verkoper Lagemierde  
Adriaans, Elisabet e.v.* verkoopster   
Wouters, Hendrina e.v. # koopster   
Janssen, Godefridus #  den Donk beemt, 1 lopst. 40 

roeden, Lagemierde ontr. 
Dun 

Steven Paridaans (o), de 
heijde (w), Hendrik Swaanen 
(z), de stroom (n) 

het Comptoir der Episcopale goederen rentheffer   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 91 
door E.A.M.Verspaandonk 

 38

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150v en 151, fiche 6, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte  29-4-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Corstiaan debiteur / gelover Lagemierde  
Wouters, Hendrina e.v. Godefridus 
Janssen 

creditrice   

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151v t/m 154, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop / transport  3-9-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staats, Johanna * verkoopster Baarle Hertog  
de Beer, Joseph e.v. *    
Staats, Jacobus # koper / eigenaar 

andere helft 
Weelde  

Aarts, Willemijn e.v. # koopster ½ huijsinge, stal, schuur, 
bakhuis, hof en aangelag, 3 
lopst. 28 roeden, gent. den 
Bergh, Hoogemierde 

de erfgen. Peter van Diessen, 
de straat (w, z), de heijde (n) 

  ½ den Beekenacker, 15 lopst. 
50 roeden 

de kind. Peter van Diessen (o, 
w), Pieter Verbaandert / Jan 
B. Luijten (z), de heijde (n) 

  ½ den beemd over de A, 4 
lopst. 30 roeden 

een ackerweg (o), de stroom 
(w), Hermenus Janssen (z), 
Paulus Keuchenius (n) 

  ½ het Coeij Eersel, 3 lopst. 
40 roeden 

de straat (o), Peter 
Verbaandert (w), de kind. 
Jaocbus Luijten (z), Anthonij 
Paridaans (n) 

  ½ Eersel in de Kruijsvelden, 
2 lopst. 40 roeden 

den Armen (o), de heijde (w), 
de kind. Peter van Diessen 
(z), Corstiaan Matijssen (n) 

  ½ heijvelt aan ’t Leijbroek, 2 
lopst. 

de straat (o, z), Jan 
Verspaandonk (w) 

  ½ het Dooijbroek, 1 lopst. de kind. Peter van Diessen 
(o), Jan Lemmens (w), 
Willem Huijbregts (z), de 
gemeente (n) 

  ½ het Beemdeke, 2 lopst. 8 
roeden 

de rivier (o), de Abdij van 
Everbode (w, z), Peter 
Verbaandert (n) 

  ½ parc. turfveldt, ca. 1 lopst. de erfgen. Cornelia van Gorp 
(o), Anthonij Paridaans c.s. 
(w), een loop (z), de heijde 
(n) 

  ½ turfveld  
Luijten, Anthonij Adriaan huidige gebruiker   
Janssen, Walterus rentheffer   
Larmit, Adriaan idem   
’t Comptoir der Domijnen idem   
de Abdij van Everbode renthefster   
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Paridaans, Anthonij schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154v en 155, fiche 6, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte  7-9-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan Baptist * debiteur / gelover   
de Weijs, Maria e.v. *    
van Loon, Nicolaas # geldschieter / crediteur   
Cornelis, Engelien Willem e.v. #    
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abrhaham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155v en 156, fiche 6, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte / vest.v. rente  27-9-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Cathalijn * debitrice / geloveres Lagemierde  
van de Sanden, Wouter e.v. *  huijsinge, hof, landerijen, 

Lagemierde, het Wellenseijde 
 

Hermans, Peter + broer / eerder erflater   
Adams, Anna Maria wed.v. Peter Vugts geldschietster / creditr.   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156v t/m 165v, fiche 
6, rij 3 

Transport na openbare verkoop (9x)  20-11-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Put, Catharina wed.v. Peter van 
Eijck 

verkoopster Lagemierde  

Lemmens, Adriaan Joris momboir / verkoper   
Dijkmans, Peter idem   
van Eijck, (minderj.kind. ) Peter +    
Schonen, Cornelis koper huijsinge, hof en aangelag, 

ca. 4 lopst. 50 roeden, 
Lagemierde, het Vloeijeijnde 

de Santstraat (o), de wed. 
Dirk Dijkmans (z, w), de 
gem. straat (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verster, … rentmr.   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
Larmit, Adriaan koper Hoogemierde  
  het Braaksken naast 

Hoogemierde, 1 lopst. 5 r., 
Lagemierde omtr. den molen 

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

van Ostaden, Cornelis koper het Kleijn braakske of ’t 
Helle , 1 lopst. 9 roeden, 
Lagemierde omtr. den molen 

Aelbert Jan Otten / de wed. 
Dirk Dijkmans (o), de 
verkopers (w), de wed. Dirk 
Dijkmans (z), Klaas van 
Loon (n) 
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van Loon, Nicolaas koper den Grooten acker aan den 
molen, 2 lopst. 14 roeden 

de heijde (o), Klaas van Loon 
/ de verkopers (w), Aelbert 
Jan Otten (z, n) 

van Hoogstraten, Willem koper parc. in de Braak van Adriaan 
Govers, 1 lopst. 4 roeden, 
Lagemierde omtr. den molen 

de verkopers (o), de wed. 
Dirk Dijkmans (w), Klaas 
van Loon (z), Aelbert Jan 
Otten (n) 

van Loon, Nicolaas koper parc. in den Agterbogt, 1 
lopst. 34 roeden, Lagemierde 
aent Vloeijeijnde 

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

Tops, Jan koper den Agtersten Hangbeemt, 1 
lopst. 30 roeden, Lagemierde 
aan de molenbrug 

de verkopers (o), de stroom 
(w), Margo Moonen (z), 
Klaas van Loon (n) 

Larmit, Adriaan koper den Grooten of Marten 
Jennen Hangbeemt, 2 lopst. 
25 roeden, Lagemierde omtr. 
de molenbrug 

de heijde (o), de stroom (w), 
Klaas van Loon (z), Cornelis 
Beckers (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van Beers, Nicolaas koper het Raakschot, 2 lopst. 25 

roeden, Lagemierde omtr. de 
molenbrug 

Klaas van Loon (o, n), 
Antonij en Adriaan Verhagen 
(z), de verkopers (w) 

het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
 

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

Transport na openbare verkoop (3x)  11-12-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Anneke * verkoopster Hilvarenbeek  
de Rooij, Anthonij e.v. *    
Riebergs, Maria verkoopster   
Aarts, Jan Arnold koper 1/3 den Dries aan het 

verbrand huijs (midden), 40½ 
roeden, Lagemierde, aan het 
Mispeleijnde 

andere delen (zijden), de 
straat (eind), Hendrik van de 
Zande (eind w.) 

 schepenen etc.als voor   
Janssen, Goijaart koper ½ den Gulden hoek (n) voor 

de Aa, 1 lopst. 4 roeden 
een weg (o), de rivier (w), 
Albert Riebergs (z), Jan van 
Rooij (n) 

van Loon, Jan Anthonij koper den Waterlaat, 2 lopst. 7 
roeden, Lagemierde aan het 
Mispeleijnde 

Jan van Rooij (zijde o), 
Nicolaas van Beers  (w), de 
gem.weg (einden) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verster, A. rentmr.   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169v en 170, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport  11-12-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Godefridus verkoper Lagemierde  
Willems, Cornelis Wilbort * koper   
Naaijkens, Johanna e.v. * koopster ½ den Guldenhoek (n) voor 

de Aa, 1 lopst. 4 roeden, 
Lagemierde 

een weg (o), de rivier (w), 
Aelbert Riebergs (z), Jan van 
Rooij (n) 

 schepenen etc.als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
170v en 171, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport  23-12-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Jan verkoper Gilze  
Kools, Gerrit koper Hoogemierde  
  de Reijntjes, ca. 50 roeden, in 

de Smitstraat  
Wouter Hermans (o), Jan van 
Hees (w), de kind. Steven 
Verspaandonk (z), Hendrick 
Wittens (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Paridaans, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v en 172, fiche 6, 
rij 5 

Vernadering  3-2-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Bruijn, Aelbert vernaderaar Lagemierde  
Aarts, Jan Arn. koper 1/3  Dries aan het verbrand 

huijs (midden), 40 ½ roeden, 
Lagemierde aan het 
Mispeleijnde 

andere delen (zijden), de 
straat (eind), Hendrik van de 
Sande (eind w) 

Riebers (Riebergs), Anneke verkoopster   
Riebergs, Maria idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172v en 173, fiche 6, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1781 (met losse 
kwitantie) 

3-2-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Hendrik Adriaan Faas debiteur / gelover Lagemierde  
Keuchenius, Jacob Arnold curator / crediteur   
Rijken, Sebastiaan idem   
van Wijk, (3 onm.kind. *) Servaas +    
van der Meijs, Maria moeder van *   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v t/m 175v, fiche 
7, rij 1 

Verkoop / transport  20-2-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Maria e.v.* verkoopster Esschen (Essen) Brabant  
Vogte, Johannes *    
van de Zanden, Hendrick Adriaan Faas koper (eigenaar andere 

helft) 
½ huijsinge, schuur, stal, 
schop, hof en aangelag, het 
geheel 1 lopst. 18 roeden, 
Lagemierde, den Heijkant 

de wed. Bartel Versant (o, z), 
Hendrik Swaanen (w), de 
straat (n) 
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  ½ het Raakschot, het geheel 1 
lopst. 58 roeden 

 

  ½ huijsplaats, het geheel 3 
lopst. 20 roeden 

 

  ½ acker agter de aanstee, het 
geheel 1 lopst. 24 roeden 

 

  ½ Mierman, het geheel 2 
lopst. 52 roeden 

 

  ½ den Hoekacker, 2 lopst. 32 
roeden 

 

  ½ den halve Volder, 2 lopst.  
  ½ den Gullenhoek gent. het 

heijveld, 2 lopst. 36 roeden 
 

  ½  part in het Groot heijveld, 
40 roeden 

 

  ½ den Lammerbogt (n), 2 
lopst. 2 ½ roeden 

 

  ½ den Heijhorstbeemd, 2 
lopst. 21 roeden 

 

  ½ den heijhorst, 2 lopst. 21 
roeden 

 

  ½ den Trommel acker, 52 ½ 
roeden 

 

  ½ Heijveld, 1 lopst.  
  ½ Heijveld, 3 lopst.  
de Abdije van Everbode renthefster   
de Domijnen van Brabant rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176 en 176v, fiche 7, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte  22-2-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem debiteur / gelover Hoogemierde  
Moonen, Jan geldschieter / crediteur Hilvarenbeek  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
177 en 177v, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop van obligatie  14-6-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan verkoper Lagemierde  
Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

koopster idem  

het Corpus van Hulsel rentgelder   
Cornelisse, Adriaan geldschieter 1706   
 schepenen etc.als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178 en 178v, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  11-7-1777 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zande, Peter Jan verkoper Dun  
Roosen, Dirk koper Lagemierde  
  den Houtert voor de Aa, 2 

lopst. 3 roeden, Lagemierde 
bij Dun 

de stroom (o, w, n), Aart 
Adriaans (z) 

  het Gagelreijs, 2 lopst. 4 
roeden 

de kind. Anthonij 
Swagemakers (o), de stroom 
(z), Cornelis Havermans (w), 
de heijde (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179 en 179v, fiche 7, 
rij 2 

Verkoop / transport  19-7-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Nicolaas verkoper Lagemierde  
van Hoogstraten, Jan koper den Grooten acker aan den 

molen, 2 lopst. 44 roeden aan 
het Vloeijeijnde 

de heijde (o), Nicolaas van 
Loon (w), Aelbert Otten (z, 
n) 

  parc. in den Agterbogt, 1 
lopst. 34 roeden 

de Santstraat (o), de wed. 
Dirk Dijkmans (w), de heijde 
(z), Augustinus van 
Akkerveeken (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
180 t/m 181, fiche 7, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1791 19-7-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Jan debiteur / gelover Lagemierde  
van Loon, Nicolaas * crediteur   
Tops, Jan borg   
van Hoogstraten, Willem idem   
 schepenen etc.als voor   
Cornelissen, Angelina Willem e.v. * ontvangster 1791   
Verhagen, Anthonij schepen 1791   
Leesten, Francis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181v en 182, fiche 7, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1800 15-9-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Willem debiteur / gelover Lagemierde  
van Loon, Nicolaas geldschieter / crediteur   
Dijkmans, Jan Baptist borg   
van Hoogstraten, Jan idem   
 schepenen etc.als voor   
……., wed.v. Nicolaas van Loon ontvangster 1800   
van den Broek, Jan e.v. * debiteur 1800   
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van Hoostraten, Allagonda  *    
Verhagen, B. schepen 1800   
Swaanen, C. idem   
Box, H. secretaris 1800   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
182v en 183, fiche 7, 
rij 2 

Verkoop / transport  16-9-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Nicolaas verkoper Lagemierde  
van Hoogstraten, Jan koper het Raakschot, 2 lopst. 25 

roeden, Lagemierde omtr. 
den molen 

Klaas van Loon (o, n), 
Anthonij en Adriaan 
Verhagen (z), Jan Tops (w) 

Het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183v en 184, fiche 7, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte (hypotheek) in marge: aflossing 1778 19-9-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Nicolaas debiteur / gelover Lagemierde, steede, 
huijsinge, stallinge, schuur, 
schop, hof en aangelag, 
landerijen 

 

van Beers, Willem zoon / idem   
van Beers, Hermanus idem   
van Beers, Maria dochter / geloveres   
Laurentius, Adrianus predikant / crediteur /  

geldschieter 
  

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
184v t/m 186, fiche 7, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  3-10-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Nicolaas debiteur / gelover Lagemierde, steede, 
huijsinge, schuur, stallinge, 
hof en aangelag, landerijen 
aan het Mispeleijnde 

 

van Beers, Willem zoon / huurder / idem   
van Beers, Hermanus zoon / gelover   
Luijten, Anthonij e.v. * debiteur / gelover   
van Beers, Maria *    
Raeijkens, P. dokter / geldschieter / 

crediteur 
Hilvarenbeek  

 schepenen etc.als voor   
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186 t/m 188v, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1779 6-11-1777 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 91 
door E.A.M.Verspaandonk 

 45

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vergouwen, Cornelis executeur / verkoper   
Hijmans (Heijmans), Adriaan + secretaris /erflater Zundert, Rijsbergen en 

Wernhout 
 

Koppens, Anneke wed.v. Jan 
Woestenberg 

koopster (eigenares 
andere helft) 

Alphen  

  ½ korenwindmolen en 
boekweitmolen etc., 
Lagemierde in de Heijde 
buiten het Vloeijeijnde 

de heijde (rondom) 

van de Grinte, Mathias molenaar / huurder ½ huijsinge, stallinge, schuur 
en hof etc., Lagemierde 

den olijmolen / Adriaantje 
van Hoogstraten (o), deze 
goederen (w, z), de gem. 
straat (n) 

  ½ het Aangelag, ca. 2 lopst. 
20 roeden 

Jan Tops (o), de straat (w), 
Aelbert Otten (z), deze 
goederen (n) 

  ½ den Gielens acker, het 
geheel 2 lopst. 2 roeden 

Adriaantje van Hoogstraten 
(o), de Santstraat (w), Aelbert 
Otten (z, n) 

  ½ het Heijvelt, het geheel ca. 
2 lopst. 

Aelbert Otten (o), de 
verkoper (w), een straatje (z), 
Jan Lemmens (n) 

  ½ weiland in het voorg. 
heijveld, ca. 1 lopst. 5 roeden 

Aelbert Otten (o), de koopster 
(w), deze goederen (z), Jan 
Lemmens (n) 

  ½ weiland in het voorg. 
heijveld, ca. 1 lopst. 5 roeden 

Nicolaas van Beers (o), de 
koopster (w), deze goederen 
(z), Jan Lemmens (n) 

  ½ stalling of molenhuijske bij 
de molen 

Augustinus van Ackerveeken 
(o), de heijde (w), Nicolaas 
van Loon (z), een voetweg 
(n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   
Woestenborg, Corn. crediteur 1779   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
188v t/m 189v, fiche 
7, rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  6-11-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koppens (Coppens), Anneke wed.v. Jan 
Woestenberg 

debitrice / geloveres Alphen  

  koren-windmolen etc., 
Lagemierde 

 

van Beek, Willem geldschieter / crediteur Alphen  
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport  28-11-1777 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Hendrina Jan * verkoopster Bladel  
van Bakel, Jan e.v. *    
Hendricx, Adriaan Jan verkoper (afwezig) Oirschot  
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Huijbregts, Gerrardus koper Hoogemierde, parc. heijvelt, 
ca. 1½ lopst., aan de Suetrijt 

het gem. heijvelt (o), Jan 
Schoormans (w), de kind. 
Lambert van den Borne (z), 
de koper (n) 

Fuchs, Peter Joseph schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191 en 191v, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  7-1-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Elisabet e.v. * verkoopster   
Huijbregts, Gerrit *    
Dijkmans, Peter koper Hulsel  
  het Heesterbosch bij ’t Hoog, 

21 roeden, Hoogemierde 
de kind. Hendrik Luijten (o), 
Willem Donkers (w), de 
heijde (z), de wed. Wouter 
van Eijck (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192 t/m 195, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  8-1-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Elisabeth e.v. * verkoopster Hoogemierde  
Huijbregts, Gerrit *    
Larmit, Adriaan koper huijsinge, stallinge, schuur, 

schop, hof en aangelag, 3 
lopst. 46 roeden, 
Hoogemierde, de Stadtstraat 

de straat (o), de kind. 
Lambert van den Borne (w), 
Jan van den Bergh (z), de 
wed. Steven Verspaandonk 
(n) 

  den Hoogen acker of den 
halven Mortel, 50 roeden 

’t klooster van Everbode (o), 
Peter van den Borne (w), Jan 
van den Berg (z), de wed. 
Verspaandonk (n) 

  den Vuijstenbeemt, 2 lopst. 
38 roeden met een eersel 
daarbij in ’t Broek naast 
Reusel 

Hendrik Janssen (o), Jan van 
den Berg (w, n), de 
Merrienvelden (z) 

  den Dwerssen Kerkacker, ca. 
2 lopst. omtr. den toren 

Jan Verspaandonk (o), 
Aelbert de Kort c.s. (w), Jan 
van den Bergh (z), de Abdij 
van Everbode (n) 

  den Korten bosacker aan de 
Broekstreep, 1 lopst. 15 
roeden 

Jan van den Bergh c.s. (o), de 
kind. Lambert van den Borne 
(w), de verkopers (z), Jan 
Fransen (n) 

  den Langen bosacker, ca. 1 
lopst. aan de Broekstreep 

Jan Schots (o), Hendrik 
Janssen (w), Cornelis Krolle 
(z), Hendrik Hermans (n) 

  den Nieuwen beemdt, ca. 3 
lopst. in het Broek na Reusel 
aan 

de kind. Lambert van den 
Borne (o), de wed. Hendrik 
Luijten (w), de Aa (z), de 
verkopers (n) 
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  de Braak, ca. 2 lopst. omtr. de 
Stadtstraat 

de wed. Wouter van Eijck (o) 
, Jan van Loon (w), Hendrik 
van Gerwen (z, n) 

  groes en ackerlandt, ca. 2 
lopst. achter Willem Donkers 
aansteede 

Jan van Loon (o), Willem 
Donkers (w), Jacobus van 
den Borne (z), Jan 
Verspaandonk (n) 

  den Voldersacker met het 
drieske daarbij, samen ca. 4 
lopst. omtr. de Stadtstraat 

kind Willem Donkers (o), 
Wouter van de Sanden (w), 
Jan van den Berg (z), Jan 
Baptist Schoormans (n) 

  ’t Heijvelt van Hens Goijaarts 
of de Verlooren kost, 1 lopst. 
15 roeden, omtr den 
molenbrug 

Jan Verspaandonk (o), Dirk 
Moonen (w), Thomas van de 
Sande (z), de kind. Lambert 
van den Borne (n) 

  parc. het Merien velt (gagel), 
omtr. de grens met Reusel 

Joost Huijbregts (zijde), de 
verkopers (zijde) 

  ven Vuijstenhorst, ca. ½ 
lopst. voor den beemdt van 
Jan van den Bergh 

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

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195v en 196, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  12-1-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Catharina e.v. * verkoopster Hoogemierde  
van Beers, Laurens *    
Luijten, Jan Hendrik koper   
Luijten, Jacobus Hendrik idem   
Luijten, Maria Hendrik koopster 1/12 huijsinge, schuur, schop 

en aangelag, het geheel 2 
lopst. 15 roeden, 
Hoogemierde, de Hoogstraat 

de gem. straat (o, z), Aelbert 
de Kort (w), de kind. Lambert 
van den Borne (n) 

Janssen, Maria renthefster Antwerpen  
Huijbregts, Willem schepen   
Fusch (Fuchs), Peter Josephus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Transport na openbare verkoop  12-1-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Catharina e.v. * verkoopster Hoogemierde  
van Beers, Laurens *    
Mercx, Adriaan koper den Langen acker, 1 lopst. 18 

roeden, Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

Adriaan Wittens (o), de 
verkoopster (z), Hendrik 
Janssen (n) 

  den Halven Smeel (n), 39 
roeden, de Arendonkse straat 

Jacobus van den Borne (o), 
de straat (w), Adriaan 
Wittens (z), de kind. Hendrik 
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Luijten (n) 
  den Heijkant, ca. 1 lopst. de verkoopster (o), Jan van 

den Bogt (w), de kind. 
Lambert van den Borne (z), 
Adriaan Mercx (n) 

  beemd, 30 roeden aan de 
Lankvoort 

de Aa (o), de gem. heijde (w), 
de Abdij van Everbode (z), de 
3 kind. Hendrik Leijten (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198 en 198v, fiche 7, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek in marge: kwitantie 1779 7-2-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roosen, Dirk * debiteur / gelover Lagemierde  
van Rooij, Anna e.v. * debitrice / geloveres de Krommen en het 

Gagelrijs, Lagemierde bij 
Dun 

 

van der Heijden, Cornelis Francis crediteur   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199 t/m 200v, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport  11-2-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jan * verkoper Hulsel  
Sweens, Cornelia e.v. * verkoopster   
Koolen, Jan koper Casteren  
Adriaans, Jan idem Hulsel  
  ’t Quaat velt of parc. in de 

aansteede van Jacob Daniels, 
2 lopst., Hulsel 

de gem. heijde (o), Jan 
Adriaans (w), Peter van der 
Ceelen (z), Corn. de Beer (n) 

  parc. hof of part in het 
aangelag van Jacob Daniels, 
8 roeden 

Jan Adriaans (o, n), Marcelis 
Hendricx (w), Cornelis de 
Beer (z) 

  den Arting, 2 lopst. 12 roeden Jan Adriaans (o, n), Peter 
Sweens (w), Corstiaan Dircx 
(z) 

  den Heijbeemd over de Aa, 1 
lopst. 15 roeden 

Jan Adriaans (o), de heijde 
(w), Hendrik Peter Hendricx 
(z), Peter van der Ceelen (n) 

  ’t Weijveldt in ’t Ven , 2 
lopst. 

Jan Adriaans (o), Hendrik 
Versant (w), Marcelis 
Hendricx (z), de gem. heijde 
(n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Armen van Hulsel idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

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

Ontvangst verkoopsom / kwitantie na 
eerdere verkoop 

 2-3-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Gerrardus * verkoper   
van den Bergh, Elisabet e.v. * verkoopster   
Larmit, Adriaan koper steede, huijsinge, stallinge, 

schuur etc., landerijen, 
Hoogemierde 

 

Luijten, Jan Jacobus schepen   
Fuchs, Peter Josep idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  16-3-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panis, Cornelis * verkoper Lagemierde  
van Loon, Cornelia e.v. * verkoopster   
van Beers, Laurens # koper Hoogemierde  
Kools, Catharina e.v. # koopster huijs, stal, schop, schuur, hof 

en aangelag, 2 lopst. 34 
roeden, Lagemierde aan ’t 
Wellenseijnde  

Helena de Kort (o, n), de 
straat (w), de verkopers (z) 

  Landt in Thomas Evers 
aansteede, 2 lopst.  

Aart Adriaans (o), de 
verkopers (w), Cathalijn 
Hermans (z), het aangelag (n) 

  het Laar, 2 lopst. 40 roeden de straat (o, n), Jan 
Verbaandert (w), Corstiaan 
en Ida Mathijssen (z) 

  ’t Landt in ’t heijveldt, 32 ½ 
roeden 

Anthonij Verhagen (o), 
Corstiaan en Ida Mathijssen 
(w), Jan Lemmens (z), de 
straat (n) 

  het Quaat veldeke of ’t 
drieske  agter Hendrik 
Wittens, 1 lopst. 34 roeden 

Corstiaan en Ida Mathijssen 
(o, z), de wed. Cornelis de 
Laat (w), een weg (n) 

  de voorste Snellen beemdt, 2 
lopst.  

Peter Hermans (o), Corstiaan 
Mathijssen (w), Arnoldus 
Pijnenborg (z), de stroom (n) 

  de agterste Snellebeemdt met 
’t Eeusel daarin, samen 3 
lopst. 50 roeden 

de stroom (o), Cathalijn 
Hermans (w), Arnoldus 
Pijnenborg (z), de heijvelden 
(n) 

  den Langen Houtert, 3 lopst. 
12 roeden 

Jan Lemmens (o, w), een 
straatje (z), de stroom (n) 

  het Weijveld Eeusel, 50 
roeden bij de Snelle beemden 

 

van den Borne, Jacobus rentheffer   
Laurentius, Adriaan idem   
Verbaandert, Lambert idem   
Janssen, Godefridus idem   
den Armen van Lagemierde idem   
het Comptoir der Domijnen idem   
de Abdije van Everbode renthefster   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
205 en 205v, fiche 8, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1800 30-3-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Laurens * debiteur / gelover Hoogemierde  
Kools, Catharina e.v. * debitrice / geloveres   
Luijten, Jacobus borg   
Hens, Anna Catharina wed.v. Jan 
Andriessen 

geldschietster / 
creditrice 

Ravels  

 schepenen etc.als voor   
Andriessen, Adriaan crediteur 1800   
Andriessen, Peter idem   
Verhagen, Bartel schepen 1800   
Swaanen, Cornelis idem   
Box, H. secretaris 1800   

 

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

Verkoop / transport  6-4-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs (Mijs), Peter verkoper   
Meijs, Hendrina * verkoopster   
Noijens, Wouter e.v. *    
Nouwens (Nauwens), Leonardus verkoper   
Nouwens, Catharina # verkoopster   
Vinks, Laurens e.v. #    
van Vessem, Cornelia verkoopster   
van der Meijs, Adriaantje + (groot)moeder / 

erflaatster (2 huw.) 
  

Leesten, Francis koper   
Leesten, Jacobus idem   
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elisabet koopster   
Leesten, Jan + vader den Lookenacker, 2 lopst. 44 

roeden, Lagemierde 
Jacobus Janssen (o), het 
Hasseltstraatje (w), Jan 
Lemmens (z, n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
207v en 208, fiche 8, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte  7-5-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Gerrard debiteur / gelover Hoogemierde  
van Eijndthoven, Francis geldschieter / crediteur Lagemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
208v en 209, fiche 8, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1787 / 1788 18-5-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koppens, Anneke wed.v. Jan 
Woestenbergh 

debitrice / geloveres Alphen  
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Heeren, B. pastor / geldschieter  /  
rentheffer 

Poppel  

den Armen van Poppel    
 schepenen etc.als voor   
Woestenberg, Cornelis ontvanger 1787   
Lemmens, Jan schepen 1788   
Verhagen, Ant. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209v en 210, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop / transport  1-6-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Gerrit verkoper Hoogemierde  
Larmit, Adriaan * koper   
Leijtens, Elisabet e.v. * koopster den Heijkant, 50 roeden, 

Hoogemierde aan de 
Arendonkse straat 

de Arendonkse straat (o), de 
verkoper (w), de kopers (z), 
de kind. Willem van de 
Sanden (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Fuchs, Peter Joseph idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210v t/m 213, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop / transport  22-6-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Nicolaas vader / verkoper    
van Beers, Hermanus idem   
Luijten, Anthonij e.v. * idem   
van Beers, Maria *    
van Beers, Willem zoon / broer / koper 

(eigenaar 1/7) 
huijsinge, stal, schuur, schop, 
hof en aangelag, ca. 5 lopst. 
24 roeden, Lagemierde aan 
het Mispeleijnde (behalve 
kamer en klein hofke) 

Hendrik van de Sanden (o), 
Peter Panenborg (w), de 
verkopers (z), de gem. straat 
(n) 

  Landt agter de aanstee, 4 
lopst. 15 roeden 

Peter Panenborg (o), Wouter 
Dijkmans / Jan van Dooren 
(w), Jan van Loon (z), de 
verkopers (n) 

  den Berkengragt en weij in 
het Heijvelt, samen ca. 7 
lopst. 

Jan van Dooren (o), Adriaan 
van de Ven c.s. (w), Hendrik 
de Prost (Proost)(n) 

  den Heijlaaren beemdt 
(kleinste) ca. 1 lopst. 

Hendrik de Prost (o), de Aa 
(w), (vrouw)Peter Peeters (z), 
Jan Baptist van Loon (n) 

  den Heijlaaren beemdt, ca. 1 
lopst. 45 roeden 

de Aa (o), Jan van 
Hoogstraten (w, z), Jan 
Baptist van Loon (n) 

  den Mombeemdt en Eeusel, 2 
lopst. 25 roeden (na Dun uijt) 

de heijde (o), Anthonij 
Verhagen (w), Peter van den 
Borne (z), Jan van Dooren (n) 

  den halven Beekacker (z) met 
½ driesken, nu houtbos, ca. 5 
lopst., het Mispeleijnde 

den Groenen weg (o), de 
Heijlaren straat (w), 
Corstiaan Roevens (z), de 
verkopers (n) 
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  den halven Beekacker (n) met 
een stuk dries, nu bos, ca. 5 
lopst. 

den Groenen weg (o), de 
Beekestraat (w), de verkopers 
(z), Jan Bapt. van Loon (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Lagemierde idem   
het Capittel van Hilvarenbeek idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport (2x)  22-6-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Nicolaas verkoper   
van Beers, Hermanus koper den Kerkenacker, 2 lopst. 

22½ roeden, in de acker aan 
de kerk, Lagemierde 

de voetpat (o), een karweg 
(w), Cornelis Willems (z), 
Jan Lemmens (n) 

den Armen van Reusel rentheffer   
 schepenen etc.als voor   
  den Halven Waterlaat, 2 

lopst. 7 ½ roeden in de 
Mispeleijndse acker 

Jan van Loon (o), Jan van 
Dooren (w), de gem. weg (z), 
den kerkepat (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215 en 215v, fiche 8, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1792 9-7-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem * debiteur / gelover Lagemierde  
Swaanen, Geertruij e.v. * debitrice / geloveres   
Raeijkens, Petrus Franciscus dokter / geldschieter / 

crediteur 
Hilvarenbeek  

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
Verhagen, Anthonij schepen 1792   
Leesten, Francis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216 en 216v, fiche 8, 
rij 3 

Verkoop van obligatie  7-8-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Jacobus verkoper Lagemierde  
Mulders, Hr. Nicolaas pastor / koper Hulsel  
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Dronen, Maijken geldschietster 1682   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217 etc., fiche 8, rij 3 
en 4 

Index  1772-1778 
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