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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 2v, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  11-8-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Liempt (Limpt), Jan verkoper Reusel  
Goudtsmits, Jan koper huijsinge, hof en aangelag 

gent. den Kouwenberg, 10 
lopst. 15 roeden, Hulsel 

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

  den Lemmensbogt, 1 lopst. 
30 roeden 

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

  het Looijken, 2 lopst. 15 
roeden 

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

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

  de Hoogbraak, 1 lopst. 30 
roeden 

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 Sanden (o, n), 
Jacomijn Hulsmans (z) 

  de Kleijne Beerschot, 45 
roeden 

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

  Dirk Hermans heijveldt, 4 
lopst. 30 roeden 

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

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3 en 3v, fiche 1, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1805 22-8-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Strooijbandts, Goijaart * debiteur / gelover Lagemierde  
de Kort, Jenneke e.v. *    
de Kort, Jan borg   
van Loon, Nicolaas # geldschieter / crediteur   
Cornelisse, Engelien Willem e.v. #    
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
Willems, Engelien (wed.) ontvangster 1805   
Verhagen, B. schout 1805   
Swaanen, Cornelis schepen 1805   
van Beers, L. idem   
Hoosemans, F.J. secretaris 1805   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4 en 4v, fiche 1, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek in marge: aflossing 1789 16-10-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Jacobus debiteur / gelover Hoogemierde, den Bogt, 3 
lopst. 13 roeden aan de 
Twisselt 

de gelover (zijde), den Armen 
(zijde) 
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Vinken, Pieter geldschieter / crediteur Hoogerheide (Bergen op 
Zoom ) 

 

Huijbregts, Willem schepen   
Fuchs, Peter Joseph idem   
van Heusden, J. secretaris   
Vinken, Cornelis broer / ontvanger 1789   
Martens, Willem schepen 1789   
Wittens, Adriaan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 en 5v, fiche 1, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1787 16-10-1778 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Jan debiteur / gelover Hoogemierde  
Vinken, Pieter geldschieter / crediteur Hoogerheide (B. op Zoom)  
 schepenen als voor   
Vinken, Cornelis broer / ontvanger 1787   
Willems, Cornelis momboir van * / 

betaler 1787 
  

Verspaandonk, Bartel * (onm.) debiteur 1787   
Huijbregts, Willem schepen 1787   
Martens, Willem idem   
de Roon, C. subst. secret. 1787   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6 en 6v, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1801 3-2-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staats, Jacobus debiteur / gelover Hoogemierde  
Verheijen, Mathijs geldschieter / crediteur Weelde  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
Baijens, Wilhelmus credit./ ontv. 1801   
Verheijen, Mathijs (junior ?) idem 1801   
Deckers, J. getuige 1801   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v t/m 7v, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport  20-2-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Nieuwenhuijsen, Jan * verkoper Reusel  
Tops, Anna e.v. *    
Mercx, Adriaan # koper Hoogemierde  
Bastiaans, Willemijn e.v. # koopster de Looijen busch, ca. 1½ 

lopst., Hoogemierde (aan 
grens met Reusel) 

de heijde (o), Aelbert de Kort 
c.s. (w), Adriaan van Dooren 
(z), Dielis Bierens (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v en 8, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport  3-3-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Hendrik Jan verkoper Hoogemierde  
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Francen (Fransen), Jan koper den halven Beemdt aan de 
Lankvoort, 38 roeden, 
Hoogemierde 

Anthonij van Hest (o), de 
heijde (w), Gijsbert van de 
Sanden (z), de gem. weg (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v en 9, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1804 6-3-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Gerrit debiteur / gelover   
Lemmens, Jan Baptist i.n.v. momboir    
Kools, (2 mind.kind.*) Jacobus geldschieters / credit.   
Hermans, Elisabet + moeder van *   
Luijten, Jan Cobus schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
Cools, Peter credit. / ontv. 1804 Reusel  
Cools, Dirk idem   
Verhagen, B. schout 1804   
Martens, W. schepen 1804   
Huijbregts, Wout idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1804   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9v en 10, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1805 6-3-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Josep debiteur / gelover Hoogemierde, het 
Kuijldersrode 

 

Martens, Willem i.n.v. momboir   
Verbaandert, Hendrik i.n.v. idem   
Hermans, (mind. kind *) Jan + geldschieter / crediteur   
Verbaandert, Maria moeder van *   
Luijten, Jan Cobus schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
Hermans, Jan crediteur / ontv. 1805   
 schepenen 1805 als 

voor 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10v en 11, fiche 1,rij 2 Verkoop / transport  13-3-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoonen, Cornelis * verkoper Lagemierde  
van Kasteren, Jozina e.v. * verkoopster   
van Ostaden, Cornelis koper stuksken erve, 30 roeden, 

Lagemierde aan ‘t 
Vloeieijnde 

de Santstraat (o, n), de 
verkopers 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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11v en 12, fiche 1,rij 2 Verkoop / transport  13-3-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaarts, Marten verkoper Lagemierde  
van Ostaden, Cornelis koper den Heijlaaren beemt met den 

Santhorst daaraan, 1 lopst. 4 
roeden, Lagemierde omtr. het 
Vloeieijnde 

Willem van Beers (o), 
Leendert Adriaans (w), Tist 
van Loon (z), Cornelis 
Snellaars (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v t/m 13v, fiche 1, 
rij 3 

Verkoop / transport  8-4-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulselmans, Jacomijn wed.v. Jan Kools 
en wed.v. Jan Sweens 

verkoopster Hulsel  

Kools, Francis zoon / koper ½ huijsinge, schuur, stal, hof 
en aangelag, 2 lopst. 46 r., 
Hulsel aan den Heijkant 

de heijde (o) de volgende 
goederen (w, z, n) 

  het Looijken, 1 lopst. Marten van de Zanden (o), 
den Hulselsen Armen (w), 
Jan Trompen (z), de molenpat 
(n) 

  parc. heijveldt voor Truijen 
Bugtje, 3 lopst. 30 roeden 

de verkoopster (zijde), de 
wed. Simon de Leest (zijde) 

  het Ven, 1 lopst. de heijde, heijvelden 
  een Stuk landt, 3 lopst. de heijde (o), Jan Adriaans 

(w), Jacobus Leemans (z), de 
verkoopster (n) 

  de Quaaijvelden of Dirk 
Hermans heijvelt (3 perc.) 
samen 2 lopst. 20 roeden 

de heijde 

de Domijnen van Brabant rentheffer   
den Abt van St. Truijen idem   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 en 14v, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport  27-4-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Aart verkoper Lagemierde  
Janssen, Godefridus * koper   
Wouters, Hendrina e.v. * koopster den Lemmensbeemdt, 1 lopst. 

41 roeden, Lagemierde omtr. 
Dun 

Jacobus van Dijck (o), de 
stroom (w), de koopster (z), 
Dirk Roosen (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 en 15v, fiche 1,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1779 17-6-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 92 
door E.A.M.Verspaandonk 

 5

Huijbregts, Gerrardus * debiteur / gelover Hoogemierde  
van den Berg, Elisabet e.v. * debitrice / geloveres   
van Eijnthoven, Francis crediteur Lagemierde  
 schepenen etc.als voor   
Huijbregts, Willem president   
Althoffer, Jacob Johan getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16 t/m 17v, fiche 1, rij 
3 

Transport bij erfwisseling  5-7-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bogt, Adriaantje e.v. * transportante Lagemierde  
Panenborg, Peter *    
Wittens, Adriaan # verkrijger Hoogemierde  
Koolen, Klazina Klaas e.v. # verkrijgster huijsinge, stal, hof en 

aangelag, ca. 50 roeden, 
Hoogemierde 

de Arendonkse straat (o), Jan 
van den Bogt (w, n), Hendrik 
Huijbregts (z) 

  de Braak, 2 lopst. 27 roeden Jan Schoormans (o), de 
erfgen. Jacobus van den 
Borne (w), Anth. van Hest 
(z), Jan van den Borne (n) 

  het Bugtjen, 36 roeden de Arendonkse straat (o), 
Adriaan Mercx (w), Cornelis 
van de Sanden (z), Jan van 
den Bogt (n) 

  Nieuw erf aan den Langen 
acker, 1 lopst. 32 ½ roeden 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
de heijde (w, z), Jan van den 
Bogt (n) 

  Nieuw veldt agter Vuijsten, 2 
lopst. 20 roeden 

Mathijs van Mol (o), de gem. 
heijde (w, n), Jan 
Verspaandonk (z) 

  het Eersel aan de Sameling, 
47 ½ roeden 

Jan van den Bogt (o), de gem. 
heijde (w, n), de erfgen. Arn. 
Tops (z) 

  ½ het Leen, 1 lopst. de kind. Hendr. Luijten (o), 
den Hoogemierdsen Armen 
(w), Jan van den Bogt (z), 
Hendrik van Gerwen (n) 

  ½ heijvelt in het Leen  
het Comptoir der Domijnen rentheffer sHertogenbosch  
Vlijmans, Wouter idem Hilvarenbeek  
Huijbregts, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Transport bij erfwisseling  5-7-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen, Clazina Klaas e.v. * transportante Hoogemierde  
Wittens, Adriaan *    
Panenborg, Peter # verkrijger Lagemierde  
van den Bogt, Adriaantje e.v. # verkrijgster kamer van huijsinge, schuur, 

hof, aangelag, ca. 3 lopst., 
Lagemierde aan den Heijkant 

Jan Aarts (o), de wed. 
Embregt Lemmens (w), 
Arnoldus Aarts (z, n) 

  den Tommel naast den 
Kerkpat, 2 lopst. 1 roede 

Jan Aarts (o), de wed. Emb. 
Lemmens (w), Arnold Aarts 
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(z,n) 
  den Werfacker, 1 lopst. 39 

roeden 
den Groenen weg (o), 
Arnoldus Aarts (w), een 
straatje (z), Hendrik Swaanen 
(n) 

  den Hulsbos, 1 lopst. 8 
roeden 

Arnoldus Aarts (o), Adriaan 
Larmit (w), het Beekestraatje 
(z), Jan van Dooren (n) 

  Beemdt aan den Heijhorst, 2 
lopst. 21 roeden 

de heijvelden (o), Jan van 
Roij (w), Arnoldus Aarts (z), 
Goijaart Janssen (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
  St. Huijbert cijns  
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Klooster van Everbode idem   
den Lagemierdsen Armen idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 en 20v, fiche 1,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1791 15-10-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerrits, Jan * debiteur / gelover nu Reusel  
Huijbregts, Helena e.v. * debitrice / geloveres   
Das, Andries geldschieter / crediteur Reusel  
 schepenen etc.als voor   
Lievens, Simon e.v. # credit. / ontv. 1791   
Paridaans, Catharina wed.v. Andries 
Das # 

   

Huijbregts, Willem schepen 1791   
Martens, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 en 21v, fiche 1,rij 4 Verkoop / transport  1-11-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Gijsbert  verkoper Hoogemierde  
Schoormans, Dingena wed.v. Steeven 
Verspaandonk 

verkoopster   

Mercx, Bastiaan koper hof en dries, ca. 4 roeden, 
Hoogemierde in de Stadstr. 

Willem Donkers (o, z), de 
straat (w), de kind. Klement 
Janssen (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Fuchs, Peter Joseph idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 en 22v, fiche 1,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1794 2-11-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Mathijs debiteur / gelover Hoogemierde  
Hens, Anna Catharina wed.v. Jan 
Andriessen (i.n.v. 2 zonen) 

geldschieters / 
crediteuren 

Ravels  

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
Luijten, Jan Hendrik schepen 1794   
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Luijten, Jan Jacobus idem   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 en 23v, fiche 1,rij 4 Verkoop / transport  8-11-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Maria e.v. * verkoopster Lagemierde  
van den Meegdenbergh, Jan *    
Versandt, Wouter koper   
Versandt, Jan idem den Looacker, 2 lopst. 14 

roeden, Lagemierde aan den 
Heijkant 

Steeven Paridaans (o), de 
wed. Emmers (=Embregt) 
Lemmens (w), de wed. Bartel 
Versandt (z), Marten Goris 
(n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
Althoffer, Jacob Johan getuige   
Fuchs, Peter Joseph loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24 en 24v, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport  8-11-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Adriaan verkoper Lagemierde  
Janssen, Godefridus * koper idem  
Wouters, Hendriena e.v. * koopster parc. Heijveld, Hoogemierde, 

50 roeden 
Jenneke wed.v. Wouter van 
Eijck (o), Jan Jacobus Luijten 
(w), Hendrik van Laarhoven 
(z), Gielen Lurcks (Lurincx) 
(n) 

de Domeijnen van Brabant rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25 t/m 27, fiche 1, rij 5 Verkoop / transport in marge: kwitantie 11-11-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gerven, Hendrik wedn.v. Jenneke 
van de Sanden 

verkoper Hoogemierde  

van Gerven, Jan idem   
van Gerven, Cornelis idem   
van Gerven, Johanna verkoopster   
van Gerven, Catharina * idem Ulicoten  
Verheijden, Hendrik *    
Huijbregts, Gerrit # koper   
van den Bergh, Elisabeth e.v. # koopster huijs en aangelag, ca. 7 

roeden, Hoogemierde 
Willem Donckers (o), 
Adriaan Wittens (w), de 
straat (z), Hendrik 
Verspaandonk (n) 

  de Ripsacker, 1 lopst. 7 
roeden 

Wouter van de Sanden (o), de 
verkoper (w), Willem 
Donkers (z, n) 

  parc. akkerland, 1 lopst. 24 
roeden 

de wed. van Eijck (o), 
Adriaan Larmit (w), Jan van 
Loon (z), de verkopers (n) 

  parc. akkerland, 2 lopst. 30 
roeden 

de wed. van Eijck (o), 
Adriaan Laerimeth (Larmit) 
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(w), Jan van Loon (z), de 
verkopers (n) 

  parc. Dries, 1 lopst. 9 roeden Willem Donkers (o), Adriaan 
Wittens (w), Lambert van den 
Borne (z), de verkopers (n) 

  parc. Beemd, ca. 1 lopst. 23 
roeden 

Dirk Moonen (o, w), Cornelis 
Vinken (z), Jan Baptist 
Schoormans (n) 

  het Gerstland, ca. 1 lopst. 6 
roeden 

Willem Donkers (o), de 
verkopers (w, n), Hendrik 
Verspaandonk (z) 

  parc. dries, ca. 1 lopst. 6 
roeden 

Willem Donkers (o), Adriaan 
Wittens (w), Lambert van den 
Borne (z), de comparanten 
(n) 

  ½ heijvelt, ca. 2 lopst. Willem Donkers (o), Adriaan 
Wittens (w), den Armen (z), 
de verkopers (n) 

  de andere helft van het 
heijvelt 

 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer sHertogenbosch  
Verster, A. rentmr.   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
Althoffer, Jacob Johan getuige   
Fuchs, Peter Joseph schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v en 28, fiche 1,rij 5 Schuldbekentenis / obligatie in marge: aflossing 1782 11-11-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Gerrit * debiteur / gelover Hoogemierde  
van den Bergh, Elisabeth e.v. * debitrice / geloveres   
van Gerven, Hendrik crediteur   
 schepenen etc.als voor   
Verhagen, Anth. schepen 1782   
van Heusden, J. secretaris 1782   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 t/m 29v, fiche 1, rij 
5 

Verkoop / transport  15-11-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Gerrit * verkoper Hoogemierde  
van den Bergh, Elisabeth e.v. * verkoopster   
van Eijndthoven, Johannes Franciscus koper Lagemierde  
  ½ heijvelt, Hoogemierde aan 

de Broekstreep, 30 roeden 
de gemeente (o), Jan van den 
Boght (w), de verkopers (z,n) 

  parc. hoff aan de kerk, 15 
roeden, Hoogemierde 

Willem Donkers (o, n), Jan 
van de Sande (w), Jan van 
den Bergh (z) 

  Eersel voor den Grooten 
beemdt, 1 lopst. 15 roeden 

Adriaan Larmit (o), Jan van 
den Bergh (w), de wed. 
Hendrik Luijten (z), Willem 
Donkers (n) 

  den Halven Kerkacker Jan van den Bergh (o, n), de 
wed. Hendrik Verspaandonk 
? (w), de verkoper (z) 
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  een huijsplaats, hoff en 
aangelag 

de kind. Lambert van den 
Borne (o), Adriaan Larimeth 
(Larmit) (w), Hendrik 
Verspaandonk (z), Willem 
Donkers (n) 

  den halve Suetrijt, 1 lopst. 
11½ roeden 

Anthonij Aarts (o), de 
verkopers (w, z), Hendrik 
Lemmens (n) 

  de Broekstreep, 4 lopst. de verkopers (o, z), Jan 
Schots (w), Jan van den 
Bergh (n) 

  Heijveld neffens de Suetrijt de gem. heijde (o), Jan van 
den Boght (w), de verkopers 
(z), Jan Schoormans (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer sHertogenbosch  
de Domeijnen van Brabant idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
Huijbregts, Willem president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 en 30v, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  25-11-1779 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Jacobus schepen Hoogemierde  
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco secret. Lagemierde  
Willems, Cornelis * verkoper   
Mierdmans, Henderina e.v. * verkoopster   
Larmidt (Larmit), Adriaen koper huijsinge, hoff en aengelag, 

ca. 2 lopst. 16 roeden, 
Hoogemierde 

de kind. Steeven 
Verspaendonk (o), 
Lodewicus Wilhelmus 
Leijten (w), de gem. straat (z) 
, Jan van de Sanden (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31 t/m 33, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  20-1-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonk, Cornelis schepen Lagemierde  
van de Water, Abraham idem   
Dijckmans, Giel zoon van * / verkoper Reusel  
Dijckmans, Hermanus *    
Dijckmans, Wouterus oom / koper   
Dijckmans, Embregt neef / koper   
Dijckmans, Peeter idem   
Dijckmans, Hermanus i.n.v. momboir / koper   
van Loon, Jan i.n.v. toesiender / koper   
Dijckmans, (3 onm.kind. #) Elisabet    
Hermans, Catholijn + grootm. / erflaatster   
  1/5 ? huijsinge en hoff, 2 

lopst. 42 roeden, Lagemierde 
het Wellenseijnde 

 

  (1/5)den Bogt vooraan, 1 
lopst. 34 roeden 

 

  (1/5) het Jacobs ackerke, 53 r.  
  (1/5) den Bogt van Jan Josten 

?, 2 lopst. 47 roeden 
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  (1/5) den Hijbogt,  3 lopst. 9 
roeden 

 

  (1/5) het Voortland of Lange 
vooren, 4 lopst. 44 roeden 

 

  (1/5) de groote Els, 2 lopst. 
38 roeden 

 

  (1/5) den Donkbeemt, 6 lopst. 
1 roede 

 

  (1/5) den Kuijpert, 2 lopst. 57 
roeden 

 

  (1/5) het Heijbogtje, 1 lopst.  
  (1/5) den Rooijbeemt, 1 lopst. 

40 roeden 
 

  (1/5) het Hijveld aan de 
steede, 2 lopst. 24 roeden 

 

  (1/5) het Hijveld aen ’t 
straatje, 1 lopst. 10 roeden 

 

  (1/5) van ¼ ’t Klijn Elsken, 
32 ¾ r. 

 

  ( 1/5) de schuurplaats, 10 r.  
den Armen van Reusel rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
……., wed.v. Peeter Vugts idem   
  (1/10) kamer en steede ?, 54 

roeden 
 

  (1/10) den Bogt, 1 lopst. 34 r.  
  (1/10) van ½  Houtert, 1 

lopst. 3 roeden 
 

  (1/10) het Klijn Elske, 1 
lopst. 5 ½ roeden 

 

de Domijnen van Brabant rentheffer   
  (1/5) huijs, hof en aangelag, 4 

lopst. 2 roeden 
 

  (1/5) den Beemt acker, 3 
lopst. 10 roeden 

 

  (1/5) het Ronkert, 1 lopst. 37 
roeden 

 

  (1/5) het Voorland, 3 lopst.  
  (1/5) den Mispelbogt, 3 lopst. 

30 roeden 
 

  (1/5) den Beemt aen ’t 
Rouken, 3 lopst. 20 roeden 

 

  (1/5) den Diestersen beemt, 2 
lopst. 11 roeden 

 

  (1/5) het Wijveld Eeusel, 3 
lopst. 14 roeden 

 

  (1/5) de Veeterbeemt, 3 lopst. 
5 roeden 

 

  (1/5) ’t Leembugtje, 2 lopst.  
  (1/5) den Houtert, 1 lopst. 3 r.  
  (1/5) van ¼  het Klijn Elsken 

32 ¾ roeden 
 

Verster, A. rentmeester   
het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer St.Huijbert cijns  
den Armen van Hoogemierde idem   
den Armen van Lagemierde idem   
van de Sande, Wouter  vader van # ?   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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33v en 34, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  20-1-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Goijaart Goijaart * verkoper   
Kuijpers, Lucia Jan Willems e.v. * verkoopster   
van Loon, Anthonetta wed.v. Willem 
van der Aa 

koopster den Pluijmbeemdt, 3 lopst. 14 
roeden, Lagemierde aan ‘t 
Wellenseijnd 

de wed. Embregt Lemmens 
(o), de gem. straat (w), Jan 
Lemmens (z), Francis van der 
Heijden (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v t/m 36v, fiche 2, 
rij 1 

Verkoop / transport  25-1-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Wouter i.n.v. gemacht./ verkoper   
Dijckmans, Henricus broer / constituant Antwerpen  
Brameier, Jacobus Alexander notaris idem  
Dijckmans, Tist broer / koper 1/5 erfsteede, huijs, stal, 

schuur, schop, hof en 
aangelag, 45 roeden, 
Lagemierde, ‘t Vloeijeijnde 

de gem. straat (voor), Bart 
Otten (achter) 

  1/5 land en groes in den 
Hoenderhoek, 1 lopst. 

Cornelis Schoonen (zijde), de 
Muldersbraak (zijde) 

  1/5 de Hulselse braak, 4 
lopst. 14 roeden 

Bert Otten (zijde) 

  1/5 Landt in de Braak aan de 
molen, 1 lopst. 

Adriaan Larmit (zijde), Bart 
Otten (zijde) 

  1/5 Landt in de Braak, 2 
lopst. 52 roeden 

Nicolaas van Loon (zijde), 
Bart Otten (zijde) 

  1/5 Landt op den Deckers 
acker 

Jacobus Janssen (zijde), 
Klaas van Loon (zijde) 

  1/5 den Stijnenbogt, 4 lopst. 
36 roeden 

Goijaart Janssen (zijde), Jan 
van Hoogstraten (zijde) 

  1/5 het half Eusel, 1 lopst. 40 
roeden 

Jan van Hoogstraten (zijde), 
Jan Tops (zijde) 

  1/5 het Aangelag van 
Leendert Leenders, 4 lopst. 
10 roeden 

Cornelis Schoonen (zijde), de 
Muldersbraak (zijde) 

  1/5 den Agterste braak, 40 
roeden 

Klaas van Loon (zijde), de 
heijde (zijde) 

  1/5 Land in Adriaan Govers 
braak, 1 lopst. 3 roeden 

Cornelis van Ostade (zijde), 
Klaas van Loon (zijde) 

  1/5 parc. in den Agterste 
bogt, 47 roeden 

August van Ackerveeken 
(zijde) 

  1/5 Landt in het Hemelrijk, 1 
lopst. 25 roeden 

de kind. Jan de Kort (zijde), 
de Muldersbraak (zijde) 

  1/5 het Meijbeemdeke, 2 
lopst. 12 roeden 

Bart Otten (zijde), de stroom 
(zijde) 

  1/5 Nieuwvelt / Nieuwerf, 43 
roeden 

Bart Otten (zijde), de heijde 
(zijde) 

  1/5 ’t Nieuwvelt van Adriaan 
Govers, 50 roeden 

Bart Otten (zijde), de heijde 
(zijde) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v t/m 37v, fiche 2, 
rij 2 

Registratie van machtiging d.d.  
25-11-1779 

 25-1-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Brameier, Jacobus Alexander notaris Antwerpen  
Dijckmans, Henricus constituant idem  
Dijckmans, Walterus broer / gemachtigde Lagemierde  
van Lancker, Francois getuige   
Blok, Francois idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 en 38v, fiche 2,rij 2 Gelofte  11-2-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Adriaan * debiteur / gelover Lagemierde  
Panenborg, Helena e.v. *    
van Loon, Nicolaas # geldschieter / crediteur   
Cornelis, Engelina Willem e.v. *    
Panenborg, Peter borg   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, A. idem   
Verhagen, Anthonij idem / loco secretaris   
Sluijmers, A. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 en 39v, fiche 2,rij 2 Gelofte  11-2-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jan Peter * debiteur / gelover Westelbeers  
van Loon, Nicolaas geldschieter / crediteur Lagemierde  
Paridaans, Jan borg   
Paridaans, Steeven idem   
 schepenen etc.als voor   
Paridaans, Katharina e.v. *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40 en 40v, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport van obligatie  23-3-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Cobus * verkoper Lagemierde  
Otten, Jenneke Peter e.v. * verkoopster   
Janssen, Jacobus Francis koper   
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Fuchs, Peter Joseph schepen   
Huijbregts, Willem idem   
Paridaens, Anth. idem / loco secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v t/m 42v, fiche 2, 
rij 2 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 6-4-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Mattijs gemacht. / verkoper Hoogemierde  
Luijten, Maria Catharina geestelijke dochter / 

constituante 
Turnhout  

van Alphen, A.C. notaris idem  
Luijten, Johannes Jacobus broer / koper ½ huijs, hoff en aangelag, 6 

lopst. ? 40 roeden ?, 
Hoogemierde, ‘t Kuldersrode 

de gem. straat ( zijde), 
Anthonij Paridaens (zijde) 

  de Nieuwe bogt, 1 lopst. 15 ½ 
roeden 

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

  den Vilacker, 1 lopst. de Abdij van Everbode (o,w) 
  den Pierhaas, 2 lopst.  Jan Verhees (o), de Abdij van 

Everbode (w) 
  Dirk Geere acker, 46 roeden Tist Lemmens (o), Jan Jan 

Lemmens (w) 
  den Boschacker, 40 roeden de wed. Steeven 

Verspaandonk (o), Corn. 
Willems (w) 

  het Oppert hijveld, 2 lopst. 30 
roeden 

Jan van de Sanden (o), Jan 
Schoormans (w) 

  de Oppert, 1 lopst. 10 roeden Hendrik Jan Lemmens (o, w) 
  stuk heijde van Adriaen van 

Spreuwel, 50 roeden 
 

  den Boschacker, 1 lopst. 20 r. Hendrik Janssen van Vessem 
(o), Jan Francen (w) 

  de halff Hoffstad, 2 lopst. 11 
roeden 

de gem. straat (o), de Abdij 
van Everbode (w) 

  den Langen acker, 1 lopst. 11 
roeden 

Jan Batist Lemmens (o), 
Willem Huijbregts (w) 

  stuk heijde, 1 lopst.  
  St.? Jacobs acker, 2 lopst. 17 

roeden 
Anth. Paridaens (o, w) 

  Land aan den Vonderpad, 4 
lopst. 

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

  den Kerkacker, 45 roeden de Abdij van Everbode (o), 
Hendrik Verbaendert (w) 

  het Hijvelt, 1 lopst. 30 roeden de gem. straat (o), Jan Jan 
Lemmens (w) 

  het Hijvelt, 50 roeden  
  een heijvelt aan ’t Breeven  
  den Raveneijk, 1 lopst. 46 r. de gem. straat (o), Peeter ? 

Verbaendert (w) 
  de Beemt in de Hoolstraat, 3 

lopst. 6 roeden 
de Aa (o) de gem. straat (w ?) 

  de Aa beemden, 3 lopst. 10 
roeden, Lagemierde 

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

de Domijnen rentheffer   
  St. Huijbert cijns, 

Hilvarenbeek 
 

de Abdije van Everbode renthefster   
Verster, A. rentmr.   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Fuchs, Peter Josephus schepen   
Paridaens, Anthonij idem   
van Hasendonk, Cornelis idem / loco secretaris   
Huijbregts, Willem president / loco secret.   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v t/m 43v, fiche 2, 
rij 3 

Registratie van machtiging  
d.d. 5-4-1780 

 6-4-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Maria Catharina geestelijke dochter / 
constituante 

Turnhout  

Merten (Martens), Mattheas gemachtigde /verkoper Hoogemierde  
Luijten, Johannes broer / koper ( ½ ) hijsinge, stal, schuur, 

landerijen etc., Hoogemierde 
 

van Bladel, Petrus Joseph getuige   
van der Sande, Andreas idem   
van Alphen, Augustinus C. notaris Turnhout  
Fuchs, Petrus Josephus schepen   
Paridaens, Antoni idem   
van Hasendonk, Cornelis idem / loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 en 45v, fiche 2,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  6-4-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus debiteur / gelover / 
koper 

½ huijsinge, etc. als voor, 
Hoogemierde in ‘t 
Kuldersrode 

 

Luijten, Maria Catharina geestelijke dochter / 
creditrice 

Turnhout  

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 en 46v, fiche 2,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  7-4-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Lodwicus Wilhelmus * debiteur / gelover Hoogemierde  
Koolen (Coolen), Maria e.v. * debitrice / geloveres huijsinge, hoff, etc.  
Koolen, Ida zuster / geldschietster / 

creditrice 
Turnhout  

Fuchs, Petrus Josephus schepen   
Paridaens, Anthonij idem   
van Hasendonk, Cornelis idem / loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 en 47v, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport  27-5-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Catharina Adriaan e.v. * verkoopster Hulsel  
van de Voort, Dirk *    
van den Hout, Jacobs # koper   
van de Gevel, Elisabet e.v. # koopster ¼ het Ven, 52 ½ roeden, 

Hulsel aan den Heijkant 
Jan Willems (o), de gemeente 
(w, n), de verkopers (z) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 en 48v, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  15-6-1780 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Aart verkoper Lagemierde  
Verhagen, Anthonij koper den Coevoorts beemdt met 

den horst daarin, samen 4 
lopst. 20 roeden, Lagemierde 
bij Dun 

Cornelis Havermans (o), de 
Aa (w, z, n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v t/m 50, fiche 2, rij 
4 

Verkoop / transport  1-8-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Peternel e.v. * verkoopster Hulsel  
Dircx, Jan Ansem *    
Leemans, Hendrik broer / koper   
Leemans, Jan idem 1/6 huijs, schuur, stal, schop, 

hof en aangelag, 9 lopst., 
Hulsel 

Peter Sweens (o), Hendrik 
Maas c.s. (w), Hendrik 
Versandt (z), de gemeente (n) 

  1/6 de helft in den Weijdries, 
1 lopst. 45 roeden 

Hendrik Versandt (o, z), de 
kopers (w), Peter Sweens (n) 

  1/6 den Stokacker, 3 lopst. Peter Ansem Dircx (o), Peter 
van den Borne (w), Peter 
Sweens (z), Hendrik Versandt 
(n) 

Leemans, Jacobus vader / eigenaar 3/6   
den Armen van Hulsel rentheffer   
den Abt van St. Truijen idem   
het Capittel van Oirschot idem   
  1/6 inboedel  
Daamen, Maria + moeder / erflaatster   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50v en 51, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  5-9-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Hendrik verkoper Hulsel  
Maas, Jacobus broer / koper ½ den Donkbeemdt, het 

geheel ca. 1½ lopst., 
Lagemierde 

de heijde (o), de wed. 
Embregt Lemmens (w), 
Francis van der Heijde (z), 
Marten Gooris (n) 

Maas, Jan + vader / erflater   
Staps, Elisabet + moeder / erflaatster   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 t/m 52, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  5-9-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen, Jan verkoper Casteren  
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Adriaans, Jan koper ½ het Quaatvelt of perc. in de 
aansteede van Jacob Daniels, 
2 lopst., Hulsel 

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

  ½ perc. hof of een part in het 
Aangelag van Jacob Daniels, 
8 roeden 

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

  ½ den Heijbeemd over de A, 
1 lopst. 15 roeden 

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

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v en 53, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  5-9-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen, Jan verkoper Casteren  
Adriaans, Jan idem Hulsel  
Maas, Hendrik koper het Weijveldt in ’t Ven, 2 

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

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Abdije van St. Truijen renthefster   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v t/m 55v, fiche 2, 
rij 4 

Transport na openbare verkoop (3x)  4-10-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Heuvelmans, Wouter verkoper   
Heuvelmans, Barbara e.v. * verkoopster   
Versandt, Jan * (momboir)   
van Hest, Anthonij i.n.v. vader / momb./ verk.   
van Hest, (3 onm.kind. #) Anthonij    
Heuvelmans, Johanna + moeder van #   
Verpaalen, Willem vader / voogd / verk.   
Verpaalen, (6 onm.kind. ^ ) Willem    
Heuvelmans, Petronella + moeder van ^   
de Cort, Jan Janssen administr. voogd    
de Cort, (5 onm.kind.**) Jan +    
Heuvelmans, Hendrina (+ ?) moeder van **   
van Heusden, Johannis secretaris / koper huijsinge, schuur, stal, schop, 

hof en aangelag, 40 roeden, 
Lagemierde aan het 
Mispeleijnde 

Jan van Roij (o), Marten 
Goris (w), de gem.straat (z), 
Jan van Loon (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
Leesten, Francis koper den Grooten dries, 2 lopst. 20 

roeden, Lagemierde, ’t 
Mispeleijnde 

een straatje (o), Jan van Roij 
(w), Jan van Loon (z, n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Prost (Proost), Hendrik koper den Looijacker, 46 ½ roeden, 

Lagemierde als voor 
Adriaan van de Sanden (o, n), 
Steeven Paridaans (w), de 
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wed. Hendrik Nouwens (z) 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56 en 56v, fiche 2,rij 5 Transport na openbare verkoop   4-10-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Anthonij i.n.v. momboir / verkoper   
Versandt, Jan i.n.v. idem   
van Hest, (3 onm.kind.*) Anthonij    
Heuvelmans, Johanna + moeder van *   
Versandt, Jan koper het Half heijveldt in de Gulle 

hoeken, 5 lopst. 12 roeden, 
Lagemierde, het Mispeleijde 

de heijde (o, w), een straatje 
(z), Cornelis Peter Willems 
(n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport (2x)  9-10-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Jacobus verkoper /gemachtigde   
Adriaans, Petronella constituante Turnhout  
Adriaans, Jan verkoper   
Adriaans, Govert idem   
de Laat, Cornelis e.v. * idem   
Adriaansen, Johanna * verkoopster   
Adriaans, Maria # idem   
Vos, Cornelis e.v. #    
Ansems, Maria Anna wed.v. Marten de 
Kort 

koopster huijsinge, hof en aangelag, 
ca. 4 lopst. 55 roeden, 
Lagemierde, het Wellenseijnd 

de weg (o), Jan van Roij (w), 
de vroente (z), de koopster 
(n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem sHertogenbosch  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
Adriaanse, Jacobus koper Diessen  
  het Eeusel, 3 lopst. 8 roeden, 

Lagemierde, het Wellenseijnd 
Jan Verbaandert (o), Jan van 
Roij (w), Willem Palms (z), 
de gem. heijde (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59 en 59v, fiche 2,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1798 10-10-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Lodewicus Wilhelmus debiteur / gelover Hoogemierde  
Vinken, Peter geldschieter / crediteur Hoogerheide (B.op Zoom)  
Fuchs, Peer Joseph schepen   
Paridaans, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   
de Beer, Cornelis junior momboir / ontv. 1798   
van der Heijden, Jan idem   
Vinken, (mind.kind ) Peter + crediteur 1798   
Martens, Willem schepen 1798   
Lemmens, Jan B. M. idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
60 t/m 61v, fiche 3, rij 
1 

Verkoop / transport   10-10-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Hendrik Jan verkoper Hoogemierde  
Verbaandert, Adriaan * koper   
Hermans, Jozijna e.v. * dochter / koopster huijsinge, schuur, hof en 

aangelag, 11 lopst. 16 roeden, 
Hoogemierde aan de Bergen 

de Nieuw erve (o), Jan 
Janssen (w), een heijvelt (z), 
de gemeente (n) 

  de Rijtbeemdt, 1 lopst. 40 
roeden 

de kind. Peter Vromans (o), 
de kopers (w), een heijvelt (z) 
, de gem. heijde (n) 

  Landt in het Nieuw velt, 1 
lopst. 44 roeden 

de heijde (o), Jan Janssen (w, 
n), de kopers (z) 

  den Beemdt in de Hoolstraat 
(4 posten), samen 2 lopst. 
21½ roeden 

de Aa (o), Thijs van Mol (w, 
z), Michiel Lurincx (n) 

  het Heijvelt van Jan Oeters 
kinderen, 2 lopst. 

de kopers (o, w), Willem 
Donkers (z), de gem. heijde 
(n) 

  den Langen Bosacker, 50 
roeden 

Adriaan Larmit (o), Hendrik 
Janssen (w), Cornelis Krollen 
(z), de kopers (n) 

  den Bosacker van Miermans, 
1 lopst. 15 roeden 

de kopers (o), Wouter van de 
Sanden (w), Bert van den 
Borne (z), Hendrik Janssen 
(n) 

  den Bosacker, 1 lopst. 13 
roeden 

de wed. Jan B.van Leendt (o), 
de kopers (w), Jan Fransen 
(z), Cornelis Willems (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Verster, …… rentmr.   
de Abdije van Everbode renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Fuchs, Peter Joseph schepen   
Paridaans, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 en 62v, fiche 3,  
rij 1 

Registratie van machtiging  
d.d. 13-7-1789 

 ca. 10-10-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaenssen, Petronella zuster van * / 
constituante 

Turnhout  

Adriaenssen, Arnoldus + * erflater Lagemierde  
Adriaenssen, Jacobus neef / gemachtigde   
van Griensven, G. getuige Turnhout  
Kusters, J.B. idem idem  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63 en 63v, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport   15-11-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 92 
door E.A.M.Verspaandonk 

 19

Verspaandonk, Jan verkoper   
Verspaandonk, Maria  verkoopster (afwezig)   
Vinken, (3 kind.*) Peter verkopers   
Verspaandonk, Peternel  moeder van *   
Dijkmans, Hermanus koper parc. heijveldt van Adriaan 

Verspaandonk, ca. 2 lopst. , 
Hoogemierde in de 
heijvelden 

de verkoper (o), Jacobus 
Willems (w, n), Jan van den 
Bergh c.s. (z),  

Fuchs, Peter Joseph schepen   
Paridaans, Anthonij idem   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64 en 64v, fiche 3,rij 1 Transport na openbare verkoop  23-11-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Joris verkoper   
Peters, Peter Joris idem   
Peters, Annemarie Joris zuster / verkoopster   
Peters, Christina Joris idem   
van Roij, Jan koper kamer met een schop en den 

hof, ca. 16 roeden (vast aan 
huis van Laurens van Beers), 
Lagemierde, Wellenseijnde 

Laurens van Beers (rondom) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65 en 65v, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport   7-12-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bogt, Jan verkoper   
van de Gevel, Wouter koper den Vije korf, 2 lopst. 3 

roeden, Hoogemierde,  in de 
Hoogstraat 

Bert de Kort (o), Mathijs 
Martens (w), de Hoogstraat 
(z), Hendrik Hermans c.s. (n) 

Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65v en 66, fiche 3,rij 1 Gelofte  7-12-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Gevel, Wouter debiteur / gelover Hoogemierde  
Hens, Anna Catharina wed.v. Jan 
Andriessen 

geldschietster / credit. Ravels  

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66v en 67, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport   9-12-1780 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Adriaantje e.v.* verkoopster Lagemierde  
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Peters, Peter Joris *    
Tops, Jan koper erve en hof: timmerplaats, ca. 

1 roede, Lagemierde, ’t 
Vloeijeijnd  

de gem. straat (o), verder 
rondom: de verkoopster 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v t/m 69v, fiche 3, 
rij 2 

Transport na (openbare) verkoop (3x)  3-1-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bogt, Jan verkoper Hoogemierde  
Larmit, Adriaan koper de Nieuw erf aan de 

Langackers, ca. 2 lopst., 
Hoogemierde, de Hoogstraat 

Ariaan Mercx (o), de gem. 
heijde (w), Adriaan Wittens 
(z), de koper (n) 

Fuchs, Peter Joseph schepen   
Paridaans, Anthonij idem   
Martens, Willem idem   
Hofmans, J.F. getuige   
van Heusden, J. secretaris   
  het Eersel aan de Samelingh, 

ca. 2 lopst., Hoogemierde 
de koper (o), Adriaan Wittens 
(w), de kind. Goijaart van 
Herk (z), de gem. heijde (n) 

  Nieuw Erf in het Nieuwvelt, 
1 lopst. 20 roeden, 
Hoogemierde teijne de 
Smitstraat 

Wouter van de Gevel (o), de 
heijde (w), Hendrik van 
Hellemondt (z), Jacobus 
Plompen (n) 

  een houtbosken, ca. 1 lopst, 
omtr. de Stadtstraat 

Adriaan Mercx (o), de kind. 
Lambert van den Borne (w), 
Adriaan Wittens (z), Hendrik 
Janssen (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70 en 70v, fiche 3,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1793 18-1-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Laurens * debiteur / gelover Lagemierde  
Kools, Catharina e.v. * debitrice / geloveres   
Lemmens, Jacobus timmerman / 

geldschieter / crediteur 
aan den Heijkant  

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
Verhagen, Anthonij schepen 1793   
Leesten, Francis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71 en 71v, fiche 3,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  5-2-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Anthonetta wed.v. Willem 
van der Aa 

debitrice / geloveres den Pluijmenbeemdt, ca. 3 
lopst. 14 roeden, Lagemierde 
aan ’t Wellenseijnde  
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van Heusden, Johannis secretaris / crediteur / 
geldschieter 

  

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
Hofmans, J.F. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72 en 72v, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport  6-2-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rijthoven, Cornelis verkoper Netersel  
van den Hout, Jacobus koper Truijen bugtje, 2 lopst., 

Hulsel omtr. de Neterselse 
heijde 

de gem. heijde (o), de wed. 
Simon de Leest (z, w), 
Francis Kools (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
van de Pol, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v en 72 bis, fiche 3, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  2-4-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborg, Peter debiteur / gelover Lagemierde, het Agterste 
land, 2 lopst. 48 roeden, aan 
’t Mispeleijnde  

Hendrik de Proost 

  den Wittenbeemd, 1 lopst. 
12½ roeden 

Augustinus van Ackerveeken, 
Adriaan van de Ven 

Leesten, (4 kind. ) Jan geldschieters / credit.   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72 bis v en 73, fiche 3, 
rij 3 

Verkoop / transport  3-4-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herk, Johanna Jan e.v. * verkoopster   
van de Put, Jacobus *    
van Herk, Cornelis Jan koper Reusel  
  den Beemdt in de 

Steenovense Bus, ca. 2 lopst., 
Hulsel 

Peter Dircx (o), Simon 
Weijers (w), Jan Vosters (z), 
de hoeve goederen (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
van de Pol, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v t/m 75v, fiche 3, 
rij 3 

Verkoop / transport  7-4-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Wouter verkoper Lagemierde  
van de Sanden, Adriaan broer / koper (reeds 

eigenaar andere ½ ) 
½ huijsinge, stal, schuur, hof 
en aangelag, het geheel 5 

de straat (o), de kind. 
Godefridus Deelen (w), 
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lopst. 43 roeden, Lagemierde 
aan den Braakhoek 

Corstiaan Roevens (z, n) 

  ½ Land op den Hogenbogt, 1 
lopst. 19 ½ roeden 

Marten Gooris (zijde), de 
koper (zijde) 

  ½ Land in de Kesie, 1 lopst. 
55 roeden 

Corstiaan Roevens (zijde), de 
kind. Godefridus Deelen 
(zijde) 

  ½ den Bosacker, 1 lopst. 15 
roeden 

Corstiaan Roevens (zijde), de 
kind. Anthonij Riebergs 
(zijde) 

  ½ den Garstacker, 1 lopst. 37 
roeden 

Corstiaan Roevens (zijde), de 
erfgen. Peter Adriaansen 
(zijde) 

  ½ Landt in den Boonacker, 2 
lopst. 5 roeden 

Jan Arn. Aarts (zijde), 
Corstiaan Roevens (zijde) 

  ½ Landt in het Garstbugtje, 
34 roeden 

Corstiaan Roevens (zijde), de 
kind. Godefridus Deelen 
(zijde) 

  ½ Landt in den Berkbogt, 2 
lopst. 3 roeden 

de gem. straat (zijde), het 
Beerschot (zijde) 

  ½ het Beerschot, 2 lopst. 1½ 
roeden 

het voorgaand perc. (zijde), 
de wed. Simon de Leest 
(zijde) 

  ½ het Raakschot met de 
heijde, 1 lopst. 50 roeden 

de gem. heijde (beide zijden) 

  ½ ’t Beeksken tegen ’t groot 
heijveldt, 3 lopst. 7 roeden 

het groot heijveldt (zijde), 
Dirk van der A (zijde) 

  ½ heijveldt bij Cornelis 
Gooris, 50 roeden 

de kind. Godefridus Deelen 
(zijde), Cornelis Snellaarts 
(zijde) 

  ½  het Hoeks heijveldt, 1 
lopst. 

Dirk Moonen (zijde), de kind. 
Godefridus Deelen (zijde) 

  ½ het heijveldt agter de 
Beeken,1 lopst. 

Jan Lemmens (zijde), 
Adriaan Rombouts (zijde) 

  ½ den Werfacker, 1 lopst. 39 
roeden 

Jan van Roij (zijde), 
Arnoldus Aarts (zijde) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
de Domijnen idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 en 76v, fiche 3,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1797 7-4-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

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

geldschietster / 
creditrice 

Ravels  

Andriessen, ( 2 zonen) Jan crediteurs   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   
Andriessen, Adriaan ontvanger 1797   
Andriessen, Peter idem   
van den Borne, (erfgen.) Jan debiteuren 1797   
Fransen, Jan schepen 1797   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
77 en 77v, fiche 3,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte  17-4-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Mathijs e.v. * debiteur / gelover Hoogemierde  
van den Borne, Hendrina *    
Jooris, Jasper geldschieter / crediteur Reusel  
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 en 78v, fiche 3,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte  23-4-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Walterus Peter debiteur / gelover Hoogemierde  
Martens, Willem i.n.v. momboir / crediteur   
Verbaandert, Hendrik i.n.v. idem   
Hermans, (onm.kind *) Jan + geldschieter / crediteur   
Verbaandert, Maria moeder van *   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79 t/m 80, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  25-4-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Jan Corstiaaan verkoper Hoogeloon  
Janssen, Hendrina Corstiaan * zuster / koopster Lagemierde  
de Prost, Hendrik e.v. * reeds gebruiker ½ huijsinge, schuur, stal, 

schop, hof en aangelag, 
Lagemierde aan den 
Schutsboom 

Peter Panenborg (zijde), 
Cornelis Willems (zijde) 

  ½ het Heijvelt in de Heijlaren 
, 4 lopst. 10 roeden 

Jan van Roij (zijde), de wed. 
Embregt Lemmens (zijde) 

  ½ de Groes / Spie voor en 
over de Aa, 5 lopst. 33 roeden 

 

  ½  Landt in het heijveldt, 40 
roeden 

Peter Panenborg 

  ½ Landt in Heijn Diels stede, 
48 roeden 

Willem van Beers (zijde), 
Cornelis Willems (zijde) 

  ½ de Groes de Knol, 2 lopst. 
52 roeden 

Cornelis Willems (zijde), de 
straat (zijde) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v en 81, fiche 3,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1787 25-4-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hendrina Corstiaan e.v. * debitrice / geloveres Lagemierde  
de Prost (Proost), Hendrik *    
Janssen, Jan Corstiaan broer / crediteur   
 schepenen etc.als voor   
Janssen, Peternel Corstiaan e.v. # creditrice 1787 Eersel  
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van Breugel, Jan #    
Janssen, Johanna Corstiaan e.v. ^ creditrice 1787 Hoogeloon  
Klaassen, Johannes Jan ^    
Lemmens, Jan schepen 1787   
van Loon, Nicolaas idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81v en 82, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  28-4-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Adriaan Walterus Peter verkoper Alphen  
Martens, Willem koper Hoogemierde  
Luijten, Jan Tist e.v. * idem   
Martens, Peternel *  ¼  den Voorsten Beekacker, 

het geheel 1 lopst. 16 roeden, 
Hoogemierde, Kuijldersrode 

 

  ½ in ca. 1 lopst. 15 roeden 
acker in het Aangelag 

 

  ½ in 48 roeden , den Beemdt  
  ¼  het Lankven  
  ¼  den Dries agter den hof  
  1/8 houtboske het Heijvelt  
Lemmens, Walterus Peter vader / mede eigenaar 

andere delen 
  

Lemmens, Maria zuster / mede 
eigenares andere delen 

  

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v en 83, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  1-5-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Hendrik verkoper Hoogemierde  
van Ackerveeken, Augustinus koper ½ acker aan den Draaijboom, 

1 lopst. 4 ½ roeden, 
Lagemierde naast ’t 
Vloeijeijnde  

den weg (o), Bart Otten (w), 
de koper (z), Jenneke Wittens 
(de andere ½ )(n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v t/m 85, fiche 3, rij 
5 

Verkoop / transport  5-5-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Jan verkoper Hoogemierde  
van Eijndthoven, Francis e.v. * idem  Lagemierde  
Matijssen, Maria *    
van Hest, Peternel + moeder van *   
van Hest, (andere kind.) Anthonij + (verkopers) Hoogemierde  
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Borremans, Anneke # verkoopster Brussel  
van Hest, Anneke + moeder van #   
Schots, Maria Catharina ^ verkoopster Brussel  
van Hest, Elisabet + moeder van ^   
van Hest, Maria Anna verkoopster Mechelen  
van de Sanden, Wouter Hendrik wedn. 
van Johanna van Hest 

verkoper / koper 
(reeds eigenaar 4/5) 

1/5 huijsinge, hof en 
aangelag, 1 lopst. 3 roeden, 
Hoogemierde in de 
Stadtstraat 

 

  1/5 den Bremacker, 1 lopst. 
46 roeden 

 

  1/5 van ½ Daalackerke, 20 r.  
  1/5 den Agtersten Daalacker, 

1 lopst. 10 roeden 
 

  1/5 den Veldtacker, 1 lopst. 
10 roeden 

 

  1/5 Voorste en Agterste acker 
in de Bugt, samen 3 lopst. 38 
roeden 

 

  1/5 Beemt naast Reusel met 
den Horst daaraan, samen 3 
lopst. 40 roeden 

 

  1/5 Goijaart Meijs bogt en 
den Bosacker met den halven 
Bremacker 

 

  1/5 den Steenacker, halve 
dries aan de pastorij en een 
perc. op de Langackers, 
samen 3 lopst. 7 roeden 

 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van Hest, Anthonij (onlangs +) ** erflater Hoogemierde  
Verspeek, Anneke + e.v. ** erflaatster   
van Hest, Hr. Jan + kapelaan / broer van 

** / erflater 
Vilvoorde  

Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 en 85v, fiche 3,rij 5 Verkoop / transport  5-5-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Wouter Hendrik verkoper   
van Hest, (kind. 1e en 2e huw.) Anthonij 
+ 

kopers den Beemdt aan de Lankvoort 
, 1 lopst. 40 roeden, 
Hoogemierde 

den dijck (zijde), de wed. 
Hendrik Luijten (zijde) 

  den Heijbogt, 1 lopst. 40 
roeden tussen de Hoogstraat 
en de Smisstraat 

 

het Comptoir der Beursen rentheffer sHertogenbosch  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86 en 86v, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte in marge: correctie 1782,  afl. 1785 7-5-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Helena Jan wed.v. Gerraart 
Luijten 

debitrice / geloveres Lagemierde  
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Moonen, Dingena wed.v. Hermanus van 
Beers 

creditrice   

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
Hofmans, J.F. getuige   
van Heusden, J. secretaris   
Verhagen, Anthonij schepen 1785   
Paridaans, Anthonij president / loco 

secretaris 1785 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87 en 87v, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1791 8-5-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem * debiteur / gelover Lagemierde  
Swaanen, Geertruij e.v. *    
de Kort, Helena wed.v. Gerrit Luijten geldschietster / creditr.   
 schepenen etc.als voor   
Moonen, Dingena e.v. # creditrice 1791   
Rinkels, Jan #    
Verhagen, Anthonij schepen 1791   
Leesten, Francis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 en 88v, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  26-5-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspeek, Elisabeth wed.v. Hendrik 
Luijten 

debitrice / geloveres Hoogemierde  

Luijten, Jan debiteur / gelover   
Luijten, Jacobus idem   
Luijten, Maria * debitrice / geloveres   
van den Borne, Lambert e.v. * borg   
Dams, mej. ….. geldschietster / credit. Tilburg  
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89 en 89v, fiche 4,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  6-6-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Jacobus debiteur / gelover Hulsel  
Dirks, Jenneke wed.v. Adriaan 
Verhagen 

debitrice / geloveres   

van den Borne, Peter * geldschieter / crediteur Lagemierde  
Vligen (Vliegen), Cristina e.v. *    
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Pol, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Transport na openbare verkoop (bij 
vonnis) 

 13-9-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Deckers, Jacobus t.b.v. vorster / verkoper   
Vromans, Jan verkrijger bij vonnis   
Willems, Jan eigenaar Hulsel  
den Armen van Netersel koper / verkrijger huijsinge, hof en aangelag, 8 

lopst. 2 roeden, Hulsel 
de kind. Adriaan van der Aa 
(o), Gosewinus van de Wouw 
(w), de gem. straat (z), 
Cornelis de Beer (n) 

  den Dries, 4 lopst. 25 roeden de kind. Adriaan van der Aa 
(o, z), de gemeente (w), deze 
goederen (n) 

  het Hoog Looijken, 1 lopst. de wed. Frans van der Ceelen 
(o), Marten Goris (w), 
Adriaan Rombouts (z), de 
kind. Adriaan van der Aa (n) 

  Landt den Vrijsen acker, 1 
lopst. 45 roeden 

de kind. Jan Leppens (o, n), 
Cornelis de Beer (w), 
Hendrik Versant (z) 

  ½ het Looijken, 1 lopst. 30 
roeden 

Hendrik Versandt (o), Marten 
Goris (w), de kind. Adriaan 
van der Aa (z), Corstiaan 
Roevens (n) 

  de Aansteede van Marten Jan 
Hendricx, 3 lopst. 30 roeden 

de kind. Adriaan van der Aa 
(o), de gemeente (w), de wed. 
Simon de Leest (n), deze 
goederen (z) 

  het Ven, 1 lopst. de gemeente (o, n), Cornelis 
de Beer (z), Jacobus van den 
Hout (w) 

  ½ Land in Bartel Verhagen 
aanstee, 1 lopst. 30 roeden 

de kind. Jan Leppens (o), 
deze goederen (w, z), 
Cornelis de Beer (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Armen van Netersel idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Pol, Pieter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92 en 92v, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  18-9-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaarts, Cornelis verkoper Lagemierde  
van de Ven, Jacobus * koper   
Dijkmans, Elisabet e.v. * koopster den Heijlaaren beemdt met 

den Santhorst daarin, ca. 1 
lopst. 5 roeden, Lagemierde 

Willem van Beers (o), Marten 
Snellaarts (w), de gem. Aa 
(z), Adriaan van de Ven (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van Haasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93 en 93v, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  4-10-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seebregts, Cornelis verkoper Diessen  
Zeebregts, Anneke Dirk verkoopster   
van de Ven, Jacobus * koper   
Dijkmans, Elisabet e.v. * koopster parc. groes in den Heijlaaren Leendert Adriaans (o), de 
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beemdt over de Aa, ca. 48 
roeden, Lagemierde 

kopers (w, z), Adriaan van de 
Ven (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94 en 94v, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  23-10-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Aalbert verkoper Hoogemierde  
van Loon, Jan Anthonij koper de Gulle hoek voor de Aa, 1 

lopst. 4 roeden, Lagemierde 
aan het Mispeleijnde 

de straat (o), de wed. Hendrik 
Nouwens (w), de stroom (z), 
Cornelis Willems (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95 en 95v, fiche 4,rij 2 Transport  10-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Bruijn, Aelbert e.v. * transportant   
van de Gevel, Helena  *    
van den Hout, Jacobus e.v. # transportant   
van de Gevel, Elisabet #    
van de Gevel, Maria transportante   
van de Gevel, Jan + ^ vader / erflater   
Riebergs, Maria + e.v. ^ moeder / erflaatster   
den H.geestarmen, Lagemierde verkrijger huijsken, hof, 10 roeden, aan 

’t Mispeleijnde, Lagemierde 
 

  het Half landt in ’t heijveldt, 
1 lopst. 15 roeden 

 

  den Donk eeusel, 2 lopst. 10 
roeden 

 

 schepenen als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96 en 96v, fiche 4,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1787 22-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoonen, Cornelis debiteur / gelover Lagemierde  
Koppens, Hermanus * geldschieter / crediteur Poppel  
 schepenen als voor   
Hendricx, Cornelis schoonvader van * / 

ontvanger 1787 
  

Lemmens, Jan schepen 1787   
van Loon, Nicolaas idem   
de Roon, C. subst.secretaris 1787   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96v t/m 97v, fiche 4, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1783 24-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Hendrik debiteur / gelover Lagemierde  
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de Witt, Hendrik i.n.v. momboir   
van der Ceelen, Jan i.n.v. idem   
de Beer, (3 mind. kind.*) Cornelis geldschieters / credit. Hulsel  
van Oirschot, Adriaentje + moeder van *   
 schepenen als voor   
Aarts, Jan Arn. toonder kwitantie 

1783 
  

van der Ceelen, Pieter schepen 1783   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
de Roon, C. getuige 1783   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98 en 98v, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  26-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Hermanus verkoper   
Leesten, (4 kind.) Jan kopers den Langen acker, 3 lopst. 8½ 

roeden, Lagemierde, het 
Wellenseijnde 

Cornelis Francis van der 
Heijden (o), de rijweg (w), 
Pieter van Ackerveeken (z, n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99 en 99v, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  30-11-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaens, Corstiaen verkoper Lagemierde  
van Hasendonk, Cornelis koper den halven Donkbeemt met 

den Santhorst daarin, 1 lopst. 
5 roeden, Lagemierde 

de gem. heijde (o), de Aa (w), 
Adriaen Adriaens (z), 
Adriaen Zwaanen (Swaanen) 
(n) 

van de Water, Abraham schepen   
Martens, Willem idem Hoogemierde  
Hofmans, J.F. getuige   

 

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

Notitie betr. obligatie per abuis genoteerd in 
ander register 

3-12-1781 

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1795 11-12-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaendert, Maria wed.v. Jan Batist 
van Leent 

debitrice / geloveres Hoogemierde  

van Leent, Peeter borg / gelover   
van Leent, Hendrik idem   
van Leent, Jacobus idem   
van Leent, Jan idem   
Verhaagen, Anthonij (en vrouw) geldschieters / credit.   
Martens, Willem schepen   
van de Sande, Jan idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
Hofmans, J.F. getuige   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 92 
door E.A.M.Verspaandonk 

 30

Fransen, Jan schepen 1795   
 

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

Verkoop / transport  11-12-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Hendrik verkoper Lagemierde  
van de Sanden, Dirk (onm.) * zoon / idem   
Dijkmans, Anna (+ ?) moeder van *   
Leesten, (4 kind.) Jan kopers teulland in den Akker agter 

de aansteede, 1 lopst. 42 
roeden, Lagemierde, den 
Heijkant 

Jan van Rooij (o), Adriaen 
van de Ven (w), de verkoper ( 
n), een akkerweg (z) 

  parc. in den Heijhorstbeemt, 
2 lopst. 21 roeden 

Goijaart Janssen (o), 
Hermanus Janssen (w), de 
verkoper (z), het 
weegenstraatje (n) 

van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
Paridaens, Antoni president / loco secret.   

 

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

Verkoop / transport  12-12-1781 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Jan verkoper Gilze  
Geerts, Hendrik koper Hoogemierde  
  stuk groesland, 30 roeden, 

Hoogemierde in den Ouden 
dijk 

Michiel Lurincx (o), Jacobus 
Kools (w), de heijde (n, z) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer sHertogenbosch  
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
Hofmans, J.F. getuige   
Martens, Willem loco secretaris   

 
 

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

Verkoop / transport  17-1-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Wouter verkoper Hoogemierde  
Luijten, Catharina * verkoopster Lagemierde  
Zeegers, Adriaen e.v. *    
Schoormans, Jan Batist koper 1/3 huijs, hoff en aangelag, 7 

lopst. 43 roeden, 
Hoogemierde in de Smitsstaat 

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

  1/3 den halven Garstbogt, 1 
lopst. 9 roeden 

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

  1/3 den Neerenacker, 1 lopst. 
39 roeden 

de kind. Jacobus van Leent 
(o), de gem. straat (w), 
Hendrik van Helmond (z), 
Jan Lemmens (n) 
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  1/3 den Pairacker, 2 lopst. 23 
roeden 

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

  1/3 in 12 percelen  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
den Abt van Egternaken (Echternach) rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Paridans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
Hofmans, J.F. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105v t/m 107, fiche 4, 
rij 3 

Verkoop / transport  30-1-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Jan Baptist verkoper Lagemierde  
Couwenberg, Cornelis e.v. * idem Tilburg  
van de Zanden, Willemijn *    
Aarts, Arnoldus # vader / koper ½ huijsinge, ander onr.goed, 

Lagemierde, den Heijkant 
 

Willems, Hendrina + (3e e.v. #) moeder / erflaatster   
Aarts, Johanna mede verkoopster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
het Klooster van Everbode idem   
den Armen van Lagemierde idem   
Verbaandert, Lambert idem   
van Hasendonk, Cornelis schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107v, fiche 4, rij 4 Notitie betr. betaling 40e penning 11-2-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Godefridus koper / debiteur weij- en ackerland, 
Lagemierde 

 

 

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

Verkoop / transport in marge: correctie !! 1784 21-2-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Krollen, Cornelis verkoper Hoogemierde  
Krollen, (3 kind.) Jan Baptist verkopers   
van Hees, Elisabeth koopster weijlandt in den Grooten 

beemt of het Reepken, 56 
roeden, Hoogemierde omtr. 
de Langvoort (dit is fout !) 

de stroom (o), de gem.heijde 
(w), Cornelis Willems (z), 
Jan van Hees (n) 

  correctie 1784: 1/3 beemdt op 
Hongeren met het Eersel 
daaraan, 53 roeden 

 

Paridaans, Anthonij schepen   
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Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108v t/m 110, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop / transport  1-3-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Maria e.v. * verkoopster Weelde  
Bacx (Bax), Abraham *    
van de Sanden, Cornelis koper Hoogemierde  
  1/3 van 7/8 huijsinge, 

stallinge, schuur, schop, hof 
en aangelag, landerijen, 
Hoogemierde 

 

  1/3 den Oudenbogt, huijs, hof 
aangelag en aangelag van 
Lambert Kibus (Kibis), H.M. 

 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Klooster van Everbode idem   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
den Armen van Hoogemierde idem   
van de Sanden, Willem + vader / erflater   
Rademakers, Helena +  moeder / erflaatster   
van de Sanden, Adriaantje halfzuster (mede 

eigenares ) 
  

Moonen, Dirk halfbroer (mede 
eigenaar) 

  

Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte betr. voorgaande koop 1-3-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Cornelis debiteur / gelover Hoogemierde  
Bacx (Bax / Box), Abraham * crediteur Weelde  
van de Sanden, Maria e.v. * creditrice   
van de Sanden, Willem + vader / erflater   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport  7-3-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Adriaantje e.v. * verkoopster Alphen  
Kerkhofs, Jan *    
van de Sanden, Cornelis broer / koper 1/3 in 7/8 huijsinge, stallinge, 

scuur, schop, hof en 
aangelag, landerijen, 
Hoogemierde 

 

  1/3 den Oudenbogt, huijs, hof 
aangelag en aangelag van 
Leendert Kibus, H.Mierde 
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van de Sanden, Willem + vader / erflater   
Moonen, Dirk mede eigenaar   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Klooster van Everbode idem   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
den Armen van Hoogemierde idem   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte betr. voorgaande koop 7-3-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Cornelis debiteur / gelover Hoogeloon  
Kerkhoff, Jan * crediteur Alphen  
van de Sanden, Adriaantje e.v. * creditrice   
van de Sanden, Willem + vader / erflater   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114 t/m 115, fiche 4, 
rij 5 

Verkoop / transport  15-3-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Jacobus verkoper Lagemierde  
Wouters, Hendrina e.v. * koopster   
Janssen, Godefridus *  het Rietbeemdeken, 1 lopst. 

12 roeden, Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

Hendrik Swaanen (o), de 
wed. Embregt Lemmens (w, 
n), Francis van der Heijven 
(z) 

  de Martens acker, 2 lopst. 38 
roeden 

den ackerweg (o), Jan Bapt. 
van Loon (w), het straatje (z), 
Hendrik Swaanen (n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
  ½ den Donk met de Horst of 

Eeusel en bossage, 1 lopst. 45 
roeden 

 

  ½ het Nieuwvelt aan de 
Werstadt, 3 lopst. 6 roeden 

 

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

 

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

Verkoop / transport  13-4-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bogt, Jan verkoper Hoogemierde  
Merks (Mercx), Bastiaen (en vrouw) kopers huijs, schop, ½ hoff en 

aangelag, 50 roeden, 
Hoogemierde 

Adriaan Wittens (o), Jan 
Schoormans (z), Hendrik 
Huijbregts c.s. (w), de 
Hoogstraat (n) 

  het Bugtje, 36 roeden de Arendonkse straat (o), 
Adriaen Wittens (z, w), 
Hermanus Wittens (n) 
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Vlijmens, Wouter rentheffer Hilvarenbeek  
de Domijnen van Brabant idem   
Paridaans, Anthonij president   
Martens, Willem schepen   
van Hasendonk, Cornelis schepen / loco secret.   

 

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

Verkoop / transport met conditie van bewoning 1-5-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Baptist wedn.v. # e.v. ^ verkoper ( ½ ) Hoogemierde  
van Zoest (Soest), Catharina + # erflaatster   
Luijten, Elisabeth e.v. * verkoopster    
Hermans, Cornelis *    
Luijten, Wouter verkoper   
Leijten, Petronella ^    
Leijtens, Wilhelmus koper Antwerpen  
  huijs, hof en aangelag, 2 

lopst. 10 roeden, 
Hoogemierde 

 

  4 lopst. 54 roeden in de 
aansteede 

Antonij van Hest (o), de 
verkopers (w, z, n) 

  1 lopst. 8 roeden in het 
Bugtje 

 

  ½ de Fritsmeer (Vritsmeer), 1 
lopst. 35 roeden 

de gem. heijde (o, w), 
Lambert van den Borne (z), 
Adriaen Larmit (n) 

  het Luijten bugtje, 1 lopst. 34 
roeden 

de gem.straat (o) het voors. 
perceel (w, z, n) 

  Vosters Langen acker, 2 
lopst. 6 roeden 

de verkopers 

  den Langen dries, 1 lopst. 35 
roeden 

de verkopers (o) 

  Truij Faas dries, 3 lopst. 7 r. de verkopers (o) 
  den Beemd aan de Lankvoort, 

1 lopst. 40 roeden 
de stroom (o), de gem. heijde 
(w), de gem. dijk (z), 
Cornelis Krollen (n) 

  het Driesken agter Luijten 
Bugtje, 39 roeden 

Adriaen Mercx (o), de 
verkopers 

  het Eersel daaraan, 1 lopst. 15 
roeden 

de verkopers (o, w, z, n) 

  het Nieuwvelt, 45 roeden de gem. heijde (o, n), Jan van 
den Borne (w), Jan van 
Leendt (z) 

  den Langen acker, 1 lopst. 48 
roeden 

Adriaen Mercx (o), de gem. 
heijde (w), Jan Verspaandonk 
(z), Cornelis van de Sande (n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
Paridaens, Antonij schepen   
Martens, Willem idem   
van de Water, Abraham idem / loco secretaris   
Hofmans, J.F. getuige    

 
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118v t/m 119v, fiche 
5, rij 1 

Verkoop / transport  30-5-1782 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Francis verkoper Hulsel  
Aarts, Johannis Baptist * koper Lagemierde  
Goutsmits, Maria e.v. *  huijsinge, hof en aangelag, 2 

lopst. 46 roeden, Hulsel 
de heijde (o), de volgende 
goederen 

  het Looijken, 1 lopst. Marten van de Sanden (o), 
den Armen v. Hulsel (w), de 
kind. Michiel Verhagen (z), 
de molenpad (n) 

  parc. heijveldt voor Truijen 
bugtje, 3 lopst. 30 roeden 

de verkoper (zijde), de wed. 
Simon de Leest (zijde) 

  het Ven, 1 lopst. de heijde 
  een Stuk landt, 3 lopst. de heijde (o), Jan Adriaans 

(w), Jacobus Leemans (z), de 
verkoper (n) 

  de Quaaij velden of Dirk 
Hermans heijvelt (3 perc.) 
samen 2 lopst. 20 roeden 

de heijde 

de Domijnen van Brabant rentheffer   
den Abt van St. Truijen idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1802 3-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Baptist * debiteur / gelover Hoogemierde  
Leijten, Peternel e.v. * debitrice / geloveres   
van de Plas, Helena geldschietster / credit. (nu) Hoogemierde  
Pariaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   
van de Plas, Arnoldus credit. / ontv. 1802   
Dickens, J. schepen 1802   
Wittens, Adriaen idem   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. secretaris 1802   

 

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

Verkoop / transport  4-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Adriaantje * verkoopster   
van der Aa, Jan e.v. *    
van Hest, Jenne idem   
van Hest, Petronella idem (afwezig)   
Verhagen, Anthonij Bartel momboir   
Leemans, Hendrik Jan koper 2/3 in 4 perc. acker- weij- en 

heijlanden, Hulsel 
 

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

 

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

Verkoop / transport  17-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Voogd, Catharina * verkoopster Arendonk  
de Voogd, Govert e.v. *    
de Prost (Proost), Maria (bejaard 
jongedochter) 

verkoopster Antwerpen  

Gooris, Jan Marten # koper Lagemierde  
Sweens, Meggel e.v. # koopster ½ huijsinge, hof en aangelag, 

samen 21 lopst. 27 roeden, 
Lagemierde, den Braakhoek 

de kind. Peter Adriaans (o, z), 
Tist van Loon (w), de straat 
(n) 

  ½ den Looacker, 37 roeden Jan Versandt (o), Peter 
Willems (w), Embregt 
Lemmens (z), Hendrik de 
Proost (n) 

  ½ het Raakschot, 1 lopst. 50 
roeden 

Jan Aarts (o), den Hooijbergh 
(w), Jan van Dooren (z), 
Hendrik van de Sande (n) 

  ½ Heijveldt agter de Beeken, 
2 lopst. 30 roeden 

Corstiaan Roevens (o), de 
heijvelden (w), de venne (z), 
de heijde (n) 

  ½ parc. in Anthonij Martens 
aansteede, 50 roeden, het 
Mispeleijnde 

de secretaris (o), Jan Anthonij 
van Loon (w, n) 

  ½ den Donkbeemdt, 1 lopst. 
22 ½ roeden 

Jacobus Maas (o), de stroom 
(w), Francis van der Heijden 
(z), Cornelis van Hasendonk 
(n) 

  ½ acker op den Hoogenbogt, 
1 lopst. 18 ½ roeden 

Corstiaan Roevens (o, z), 
Adriaan van de Sande (w), 
een weg (n) 

  ½  weijveldeke het Heijveldt 
bij Cornelis Gooris, 50 
roeden 

Cornelis Snellaarts (o), de 
kind. Godefridus Deelen (w, 
n), Adriaan van de Sande (z) 

  ½ den Donk Eusel, 4 lopst. 4 
roeden 

de heijde (o), den Armen (w), 
Adriaan van de Ven (z), Jan 
van Rooij (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer sHertogenbosch  
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1801 17-6-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooris, Jan Marten * debiteur / gelover Lagemierde  
Sweens, Meggel e.v. * debitrice / geloveres   
Jooris, Jasper # geldschieter / crediteur Reusel  
Ivo, Maria e.v. #    
 schepenen etc.als voor   
Joris, Corstiaan credit. / ontv. 1801 Reusel  
van de Sande, Anthonij momboir 1801   
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Sweens, Peter momboir 1801   
Goris, (onm.kind.) Jan Marten debiteuren 1801   
Verhagen, Bartel schepen 1801   
Swaanen, Cornelis idem   
Box, H. secretaris 1801   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 124v en 125, 
fiche 5, rij 2 

Brief (concept) betr. assistentie bij opsporing van 
Franse deserteurs 

ca. 1813 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, J.F. secretaris / 
waarnemend schout 

  

(Verhagen), Bartel schout   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125, fiche 5, rij 2 Notitie betr. 40e penn,bij borg / pandstelling 13-7-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Maria wed.v. Jan Baptist 
van Leendt 

borg goederen, Hoogemierde  

van Leendt, Jennemaria idem   
den Armen  van Hoogemierde    

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1807 24-7-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jacobus * debiteur / gelover Hoogemierde  
Antonisse, Marjanna e.v.*    
Martens, Mathijs # geldschieter / crediteur   
Willems, Catharina e.v. #    
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van de Sanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   
Fransen, Jan credit. / ontv. 1807   
Huijbregts, Wout schepen 1807   
Lemmens, Jan B. idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1807   

 

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

Vernadering  17-8-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ackerveeken, Pieter * vernaderaar Lagemierde  
Wittens, Jenneke e.v. *    
Wittens, Hermanus verkoper den Langen acker, 3 lopst. 8½ 

roeden, Lagemierde, het 
Wellenseijnde 

Cornelis Francis van der 
Heijden (o), de gem. weg (w), 
de vernaderaars (z, n) 

Leesten, (4 kind.) Jan kopers   
Leesten, Francis    
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
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van Heusden, J. secretaris   
 

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

Verkoop / transport  31-8-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Nicolaas verkoper Hoogemierde  
Schoormans, Jan Baptist * koper   
Leijten, Petronella e.v. * (zuster) 1/3 huijs, hof en aangelag, 7 

lopst. 43 roeden, 
Hoogemierde in de Smitstraat 

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

  1/3 den halven Garstbogt, 1 
lopst. 9 roeden 

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

  1/3 den Neeren acker, 1 lopst. 
39 roeden 

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

  1/3 den Pairacker, 2 lopst. 23 
roeden 

Lambert van den Borne (o, 
n), Jan van Hees (w), 
Cornelis Krollen c.s. (n ??) 

  1/3 in 12 perc. acker- weij- en 
heijlanden 

 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
den Abt van Egternake (Echternach) rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  31-8-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Jenne verkoopster Hoogemierde  
van Hest, Anthonij broer / koper ¼ huijsinge, stal, schuur, 

schop, hof en aangelag, 
landerijen, Hoogemierde in 
de Hoogstraat 

 

van Hest, Anthonij + vader / erflater   
Janssen, Elisabet + moeder / erflaatster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  2-9-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ackerveeken, Pieter * debiteur / gelover   
Wittens, Jenneke e.v. *  den Langen acker, 6 lopst. 17  
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roeden, Lagemierde in den 
acker na ’t Wellenseijnde uijt 

Smarius, Cornelis geldschieter / crediteur   
Paridaans, Anthonij schepen   
Verhagen, Anthonij B. idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  2-9-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Gerrit verkoper Hoogemierde  
Lemmens, Hendrik koper Oirschot  
  den Bagijnen bogt, 1 lopst. 10 

roeden, Hoogemierde in de 
Kerkstraat 

de koper (o), Mathijs Martens 
(w), de gem. straat (z), de 
kerkpat (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  3-9-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Cornelis verkoper Hulsel  
Leemans, Hendrik koper   
Leemans, Jan idem de Heijlaaren beemdt voor en 

over de Aa, 1 lopst. , Hulsel 
Jan Lemmens (o, z), de kind. 
Cornelis de Beer (w), de 
gemeente (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133 en 133v, fiche 5, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte  11-9-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspeek, Elisabet wed.v. Hendrik 
Luijten 

debitrice / geloveres Hoogemierde  

Luijten, Jan debiteur / gelover   
Luijten, Hendrik idem   
van den Borne, Lambert e.v. * idem   
Luijten, Maria *    
Verbeek, Jan geldschieter / crediteur Hilvarenbeek  
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  3-10-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Hendrik debiteur / gelover Hoogemierde  
van Hest, Jenneke geldschietster / credit. Lagemierde  
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Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1794 22-10-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Jacobus debiteur / gelover Hoogemierde  
Vinken, Peter geldschieter /crediteur Hoogerheide  
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   
Plompen, (erfgen.) Jacobus debiteuren 1794   
Verhagen, Anthonij schepen 1794   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  5-11-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gijsbers, Jan * debiteur / gelover Lagemierde  
Koolen, Helena e.v. *    
Smarius, Cornelis geldschieter / crediteur   
Paridaans, Anthonij schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Transport na openbare verkoop  14-11-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Jacobus i.n.v. momboir / verkoper   
Huijbregts, Hendrik i.n.v. idem   
van Helmondt, (mind. kind *) Wouter +    
Plompen, Maria + moeder van *   
Vinken, Hendrik i.n.v. momboir / verkoper   
Vinken, (mind. kind *) Cornelis bewoner   
Plompen, Jacobus koper Hoogemierde  
  huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, ca. 1 lopst. 
20 roeden, Hoogemierde in 
de Smitstraat  

Wouter Lemmens (o, w) 
Jacobus Plompen (z, n) 

  het Regenschot, 32 roeden Gerrit Huijbregts (o), Jan 
Baptist van Leendt (w), de 
heijde (z), Jacobus Plompen 
(n) 

  den Bagijnenbogt, 1 lopst. 3 
roeden 

Hendrik Hermans (o), 
Mathijs Martens c.s. (w), de 
kind. Jan Leijtens (z), 
Jacobus Plompen (n) 

  het Aangelag (oost en west), 
1 lopst. 2 roeden 

Wouter Lemmens (o), 
Jacobus Plompen (z, w, n) 

  het Rijntjens, 45 roeden de kind. Lambert van den 
Borne (o), Wouter Lemmens 
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(w), Jacobus Plompen (z), 
Michiel Lurincx (n) 

  de Klaasacker, 1 lopst. de erfgen. Wouter van 
Helmondt (o), Adriaan 
Lemmens (z, w), de kind. 
Anthonij Gerrits (n) 

  Nieuw heijveld, 40 roeden de kind. Wouter van 
Helmondt (o), Jacobus 
Plompen (w), de heijde (z), 
Adriaan Lemmens (n) 

  de Kooren steede, 24 roeden de kind. Anthonij Geerts (o), 
Adriaan Lemmens (w), 
Wouter Lemmens (z), 
Jacobus Plompen (n) 

  het Bugtje, 1 lopst. de Lange acker (o), Jacobus 
Plompen (w), de kind. Jan 
Vromans (z), Jacobus Aarts 
(n) 

  den Langen acker, 1 lopst. 12 
roeden 

de kind. Jan Leijtens (o), den 
Armen (w), Jacobus Plompen 
(z), de kind. Thomas van de 
Sanden (n) 

  het Driesken aan den Ouden 
Dijck, 40 roeden 

de kind. Jan Vromans (o), de 
gem. straat (w), de kind. Jan 
Leijtens (z), Jacobus Plompen 
(n) 

de Abdije van Everbode renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
Larmit, Adriaan eigenaar (eikenboom op het 

Regenschot) 
 

Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van de Sanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Vernadering  18-11-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Peter vernaderaar Lagemierde, den Braakhoek  
Adriaans, Corstiaan verkoper den halven Donkbeemdt met 

den Santhorst daaraan, ca. 1 
lopst. 5 roeden, Lagemierde 
naast Dun 

de heijde (o), de Aa (w), de 
vernaderaar (z), Hendrik 
Swaanen (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
140v t/m 141v, fiche 
5, rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte  18-11-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Peter debiteur / gelover Lagemierde  
van Hest, Jenneke geldschietster / credit.   
Kools, Maria wed.v. Jan Adriaans borg   
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Adriaans, Gerrit borg Hoogemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142 en 142v, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop / transport  18-11-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Peter verkoper Weelde  
Leesten, (4 kind.) Jan kopers het Neeskens bugtje, 1 lopst. 

35 roeden, Lagemierde aan 
de Plaats 

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

Mijes, Nicolaas + vader / erflater   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  3-12-1782 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Castelijns, Jan * debiteur / gelover Hulsel  
de Beer, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
de Witt, Hendrik i.n.v. momboir    
van der Ceelen, Jan i.n.v. idem   
de Beer, (3 mind.kind. #) Cornelis geldschieters / credit.   
van Oirschot, Adriaantje + moeder van #   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  6-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Jan verkoper (Tilburg, Baarle Nassau, 
Lagemierde en Hulsel ) 

 

Aarts, Wouter idem   
Aarts, Jan Batist idem   
Aarts, Johanna (meerderj.) verkoopster   
Aarts, Henderina idem   
van de Sanden, Willemijn * idem   
Kouwenberg, Cornelis e.v. *    
Lemmens, Wouter # koper   
Aarts, Johanna (e.v. # ?) koopster ½ huijs en aangelagh, 3 lopst. 

Lagemierde, den Heijkant 
 

  ½ den Tommel, 2 lopst. 1 r.  
  den halven Werfacker, 1 

lopst. 39 roeden 
 

  ½ den Hulzbosch (Hulsbos), 
1 lopst. 8 roeden 

 

  ½ beemt aen den Hijhorst, 2 
lopst. 21 roeden 

 

  den Waaterlaat, 2 lopst. 28 r.  
…, Anna wed.v. Lambert Verbaandert renthefster   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 92 
door E.A.M.Verspaandonk 

 43

Verster, Abraham rentmr.   
  St. Huijbert cijns  
de Domijnen van Brabant rentheffer sHertogenbosch  
het Clooster van Everbooden idem   
den Armen van Lagemierde idem   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

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

Verkoop / transport  7-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks (Dircx), Peter Ansem verkoper   
van den Borne, Peter koper Lagemierde  
Vliegen, Christina koopster 1/5 de Aensteede van  Crijn 

Aerten, 1 lopst. 25 roeden, 
Hulsel, de Straat 

Jacobus Maas c.s. (o), de 
wed. / kind. Frans van der 
Ceelen (z), comparant 
(verkoper)(w), de schuur van 
de kopers (n) 

van der Ceelen, Peeter schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel idem   
Paridaens, Anthonij president / loco secret.   
Swaanen, C. (per abuis) schepen   
van Beers, L. (per abuis) idem   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing ca. 1805 18-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij Jan schepen / debiteur / 
gelover 

Hulsel  

Goutsmits, Anna c.s. geldschieters / credit.   
 schepenen etc.als voor   
Verhagen, Bartel executeur / ontvanger    
Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert + 

erflaatster ca. 1805   

Swaanen, Cornelis schepen ca. 1805   
van Beers, Laurens idem   
Hoosemans, J.F. secretaris ca.  1805   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1805 18-1-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij i.n.v. momboir / gelover   
Maas, Hendrik i.n.v. toesiender / idem   
Verhagen, (3 mind. kind.*) Adriaan + debiteuren   
Dirks (Dircx), Jenneke e.v. # moeder v.* / geloveres Hulsel  
Klaasen (Klasens), Wouter #    
Goutsmits, Anna (wed.v. Lambert 
Verbaandert) c.s. 

geldschietster / credit.   

 schepenen etc.als voor   
Verhagen, Bartel schout 1805   
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van den Borne, Hendrik schepen 1805   
Hendrikx, Jan Marcelis idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1805   

 

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

Transport bij vernadering  22-2-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Merks (Mercx / Merckx), Bastiaen * transportant Hoogemierde  
Willems, Elisabet e.v. * transportante   
Adriaense, Hendrik verkrijger huijs, schop, ½ hof en 

aangelag, 50 roeden, 
Hoogemierde 

Adriaan Wittens (o), Jan 
Schoormans (z), Hendrik 
Huijbregts (w), de Hoogstraat 
(n) 

  het Bugtje, 36 roeden de Arendonkse straat (o), 
Adriaan Wittens (z, w), 
Hermanus Wittens (n) 

van den Bocht, Jan daarvoor verkoper   
de Domijnen van Brabant rentheffer   
Paridaens, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van de Water, Abraham idem / loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150v t/m 152, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport  14-3-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Lodewicus Wilhelmus * verkoper Hoogemierde  
Colen, Marie e.v. * verkoopster   
Merckx, Bastiaan # koper   
Willems, Elisabet e.v. # koopster huijs, hof en aangelag, 1 

lopst. 12 roeden, 
Hoogemierde (huis vast aan  
de Roomse kerk) 

Adriaan Larmit (o), Mathijs 
Martens (w), de gem. straat 
(z), Jan van de Sanden (n) 

  3 parc. in Martens steede, 56 
roeden (bij voorgaand 
aangelag) 

 

  den Kerkacker met den dries 
en Landt in het Peeveldt, 
samen 3 lopst. 38 roeden, 
omtrent den toren 

Adriaan Larmit (o), Jan 
Schoormans (w), Aelbert de 
Kort (z), het klooster van 
Everbeurden (Averbode)(n) 

Koolen (Colen), Anna zuster / eerder 
transportante 

  

Koolen, Ida idem / renthefster   
Vincken, Peter rentheffer   
Eijssen, Jan idem   
de Abdije van Everbeurden (Averbode) renthefster   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152v t/m 154, fiche 6, 
rij 1 

Transport na openbare verkoop  15-3-1783 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Corstiaan i.n.v. momboir / verkoper (alle: Hoogemierde / Hulsel)  
van der Sanden, Jan i.n.v. toesiender / idem   
van der Sanden, (mind. kind *) Marten    
Schellekens, Ida + moeder van *   
Staats, Jacobus i.n.v. momboir / verkoper   
Schots, Jan toesiender / idem   
van der Sanden, (3 mind. kind. #) 
Marten 

   

Schots, Jenneke (vrouw 2e huw.) moeder van #   
Leijten, Lodewicus Wilhelmus  koper huijsinge, hof en aangelag, 

landerijen, 5 lopst. 32 roeden, 
Hulsel 

de kind. Cornelis de Beer (o), 
een gem. wegh (w) 

  den Keetellapper, 3 lopst. 30 
roeden 

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

  parc. heijveldt, 4 lopst. 30 r. de gem. heijde (o), Jan 
Goutsmits (w) 

  Landt het Looijken, 2 lopst. Peter van den Borne (o), Jan 
Aarts (w) 

  ½ Truijen bugtje, 1 lopst. de gem. heijde (o), Jan van de 
Sande (w) 

  het Heijveldt, 4 lopst. de gem. straat (o) Jan van de 
Sanden (w) 

  parc. in Dirk Hermans 
heijveldt, 1 lopst. 30 roeden 

de gem. heijde (o), Jan van de 
Sanden (w) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Abt van St. Truijen idem   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
van der Ceelen, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  19-3-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deelien, Nicolaas verkoper Hilvarenbeek  
Verhagen, Catharina Jan koopster   
Verhagen, Adriaantje Jan idem het Eeusel de Kuijpert, 50 

roeden, Lagemierde bij Dun 
de gagelvelden (o, w), de 
stroom (z), de heijde (n) 

Deelien, Hendrik + vader / erflater   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

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

Transport na openbare verkoop (2x)  1-4-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vosters, Adriaan i.n.v. momboir / verkoper Reusel  
van der Look, Pieter i.n.v. idem   
Vosters, (mind. kind. *) Jan +    
van der Loock, Maria moeder van * / verk.   
Vosters, Hendrik koper Reusel  
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  weiland, ca. 3 lopst., 
Hoogemierde aan den 
Beelevensen loop 

de Aa (o), de heijde (w), 
Wouter van de Sanden (z), de 
kind. Hendrik Luijten (n) 

Dijckmans, Jan rentheffer   
den Armen van Hoogemierde idem   
van de Sanden, Jan schepen   
van der Ceelen, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   
Sol, Anthonij koper Reusel  
  den Grooten Weijers bij den 

steenoven, 2 lopst. 30 roeden, 
Hulsel 

de rivier (o), de gem. heijde 
(w), de kind. Hendrik 
Willems (z), Jacobus Maas 
(n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157v t/m 158v, fiche 
6, rij 2 

Verkoop / transport  2-4-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vroomans, Adriaan verkoper Riel  
Hanegraaf, Jan e.v. * idem Reusel  
Vroomans, Maria Catharina *    
Vroomans, Johanna verkoopster   
Vroomans, Elisabet idem   
Vromans, Francis verkoper   
Martens, Willem e.v. # koper / gebruiker Hoogemierde  
Vroomans, Anthonetta # nicht / koopster / nu 

eigenares ½  
1/12 huijsinge, schuur, schop, 
hof en aangelag, landerijen, 
Hoogemierde, het Kuijlders 
Roode 

 

Vroomans, Thomas eigen. andere ½    
Vroomans, Margo mede eigen. andere ½    
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Capittel van Hilvarenbeek idem   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  7-4-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Hendrik armmr. / verkoper   
van Diessen, Adriaan koper Lagemierde  
  vervallen woningske, ca. 10 

roeden erve, Lagemierde aan 
’t Mispeleijnde  

de kind. Jan Leesten (zijde), 
Jan Gooris (zijde) 

Riebergs, Maria + eerder erflaatster   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160 t/m 161v, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop / transport in marge: kwitanties 1784 en 1785 25-4-1783 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Peter verkoper Tilburg  
van Heesch, Marcelis idem Hoogemierde  
van Heesch, Elisabet zuster / koopster 2/3 huijsinge, acker- en 

weijlanden, Hoogemierde, 
waaronder enige 
leengoederen 

 

van Heesch, Jan + vader / erflater   
van de Sanden, Elisabet + moeder / erflaatster   
van de Sanden, Jan rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
  2/3 inboedel  
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   
de Roon, Cornelis schepen 1785   
Huijbregts, Willem idem   

 

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

Verkoop / transport  7-5-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Johannis Baptist * verkoper Hulsel  
Goutsmits, Maria e.v. * verkoopster   
Vroomans, Jan koper Netersel  
  huijsplaats met vervallen 

timmer, hof en aangelag, 2 
lopst. 46 roeden, Hulsel aan 
den Heijkant 

de heijde (o), de volgende 
goederen 

  het Loeijken (Looijken), 1 
lopst. 

Marten van de Sanden (o), 
den Armen van Hulsel (w), 
de kind. Michiel Verhagen 
(z), de molenpad (n) 

  parc. heijveldt voor Truijen 
Bugtje, 3 lopst. 30 roeden 

de verkoper (zijde), de kind. 
Simon de Leest (zijde) 

  het Ven, 1 lopst. de heijvelden / heijde 
  Stuk Landt, 3 lopst. de heijde (o), Jan Adriaans 

(w), Jacobus Leemans (z), de 
verkoper (n) 

  de Quaaijvelden of Dirk 
Hermans heijveldt (3 perc.) 
samen 2 lopst. 20 roeden 

de heijde 

de Domijnen van Brabant rentheffer   
den Abt van St. Truijen idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Registratie van machtiging  
d.d. 29-6-1782 

betr. afhandeling erfenis 11-5-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonck, Maria Elizabeth 
(bejaarde dochter) 

constituante (allen) Diest  

van Diest, Maria Catharina bej.dr.v. * idem   
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van Diest, Joannes *    
van Hazendonck, Catharina e.v. *    
Dimartinelli, Maria Francisca wed.v. 
Paulus van Hasendonck 

moeder / voogdes / 
constituante 

  

van Hasendonk, (mind. kind.) Paulus +    
van Hasendonck, Cornelis  
(+ 27-6-1782) 

broer / oom / erflater Lagemierde  

van Heusden, Joannes secretaris / gemacht. Lagemierde  
Verhage, Anthonij oud schepen / idem   
Dimartinelli, Vincentius getuige   
Janpons, Petrus idem   
Dimartinelli, J.A. notaris Diest  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165 t/m 166, fiche 6, 
rij 3 

Transport na openbare verkoop  11-5-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / gemachtigde 
/ verkoper 

  

Dimartinelli, …… notaris Diest  
van Hasendonck, Maria Elisabet constituante   
van Diest, Maria Catharina dr.v. * idem   
van Hasendonck, Anna Catharina *    
Dimartinelli, Maria Francisca wed.v. 
Poulus van Hasendonck i.n.v. 

moeder / voogdes / 
constituante 

  

van Hasendonck, (onm.kind.) Poulus +    
van Haasendonck, Cornelis  
(+ 27-6-1782) 

broer / oom / erflater Lagemierde  

Aarts, Jan Arnoldus koper ½ Weijlandt met het Bosken 
daar tijnen, gent. den 
Donkbeemdt (z), ca. 1 lopst. 
5 ½ roeden, Lagemierde bij 
Dun 

de heijde (o), de stroom (w), 
Marten Gooris (z), de andere 
helft (n) 

van de Water, Abraham schepen   
van der Ceelen, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166v en 167, fiche 6, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1795 10-6-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pasmans, Jan debiteur / gelover Hoogemierde  
Verhagen, Anthonij Bartel schepen / geldschieter 

/ crediteur 
Lagemierde  

Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem (ook 1795)   
van Heusden, J. secretaris   
Fransen, Jan schepen 1795   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167v en 168, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop van obligatie   25-7-1783  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoeven, Walterus verkoper Diessen  
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Janssens, Hermanus koper   
Willems, Cornelis Peter (en h.vrouw) debiteuren / rentg. Lagemierde, 3 parc. acker- en 

weijlandt 
 

Janssens, Walterus geldschieter 1768   
Verhagen, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop van obligaties  26-7-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoeven, Walterus verkoper Diessen  
Cools, Wilbordt koper Diessen  
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
Janssen, Jacob geldschieter 1699   
Otten, Aalbert * debiteur 1766   
Scheepens, Jenneke e.v. *    
Janssens, Walterus crediteur 1766   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij Bartel idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  5-8-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vosters, Simon verkoper Reusel  
Borghmans (Borgmans), Adriaan koper Reusel  
  den Steenovense beemdt, 1 

lopst., Hulsel 
Jan van der Heijden (o), 
Nicolaas Laurensse (w), 
Cornlelis Cornelisse (z), Peter 
Frans Willems (n) 

den Heer van Oirschot rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
 secretaris als voor   

 

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

Verkoop / transport  22-8-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Jongh, Hendricus e.v. * verkoper Poppel  
Snellaarts, Gijsberdina *    
Snellaarts, Cornelis broer / koper Lagemierde  
  4 parc. acker- en weijlandt, 

Lagemierde en Hulsel 
 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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170v t/m 171v, fiche 
6, rij 4 

Verkoop / transport  1-9-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Borne, Jan verkoper Hoogemierde  
van de Sanden, Jan koper den Schatsacker, 1 lopst. 52 

roeden, Hoogemierde 
de kind. Lambert van den 
Borne (o), Cornelis Willems 
(w), de straat (z), Wouter 
Lemmens (n) 

Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v t/m 174, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport  20-9-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leppens, Baltus i.n.v. toesiender / 
gemachtigde /verkoper 

Hoogeloon  

Dircx, (onm.kind *) Pieter Ancem +  Hulsel  
Leppens, Maria + moeder van *   
Dircx, Jan Ancem koper / al mede eigen. de Aansteede van Krijn 

Aarten (reeds met huijsinge, 
stal, schuur ), Hulsel omtrent 
den toren 

Peter van den Borne (o), de 
wed. Frans van der Ceelen 
(w, z), de gem. straat (n) 

  ½ den Blokken acker (w), 2 
lopst. 54 ½ roeden 

de erfgen. Pieter Ancem 
Dircx (o), Jan en Hendrik 
Leemans (w), den Armen (z), 
Jan van de Sanden (n) 

  ½ den Daalacker (n), 1 lopst. 
52 ½ roeden 

Jacobus Maas (o), Peter 
Sweens (w), Peter Dircx (z), 
de heerbaan (n) 

  ½ den Vroukens (vrouwkens) 
dries (n), 2 lopst. 18 ½ roeden 

de gemeente (o), de wed. 
Frans Willems (w), Hendrik 
Maas (n), Peter Ancem Dircx 
(z) 

  ½ den Ackerbogt (n), 1 lopst. 
32 roeden 

de molenweg (o), den 
akkerweg (w), Peter Ancem 
Dircx (z), de wed. Hendrik 
Frans Willems (n) 

  de Steede, 2 lopst. 41 roeden de wed. Hendrik Frans 
Willems (o), Joost Dircx (w, 
n), Marcelis Hendricx (z) 

  het Klijn Langackerke, 19 
roeden 

den Armen (o), den 
molenweg (w), Peter Dircx 
(z), de voorn. goederen (n) 

  den Langen acker van Peter 
Moorssen, 1 lopst. 38 roeden 

Peter Goutsmits (o), Jan 
Zegers (w), Dirk van der Aa 
(z), Peter Ancem Dircx (n) 

  den Langen acker, 1 lopst. 22 
roeden 

den Armen (o), den 
molenweg (w), deze goederen 
(z), Hendrik Versandt (n) 

  Looijkens heijveldt, 45 
roeden 

 

het Comptoir der Geestelijke goedern rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
den Armen van Hulsel idem   
den Abt van St. Truijen idem   
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…….., wed. van de Water renthefster   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174v en 175, fiche 6, 
rij 5 

Transport van obligatie  7-10-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Crullenbergh, Johan Wilhelmus notaris / procureur / 
transportant 

Bladel  

van Hoeven, (erfgen.) Johanna + wed.v. 
Johannis van de Water 

constituanten   

ter Croije, ….. notaris sHertogenbosch  
Blesting, Pieter verkrijger sHertogenbosch  
het Corpus van Hulsel debiteur / rentgelder   
van de Water, Johannis geldschieter 1749   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
175v en 176, fiche 6, 
rij 5 

Vernadering  18-10-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Elisabet e.v. * vernaderes Hoogemierde  
Fransen, Jan *    
Leijten, Lodewicus Wilhelmus # verkoper   
Colen, Maria e.v. #    
Mercx, Bastiaan ^ koper   
Willems, Elisabet e.v. ^ koopster huijs, hof en aangelagh, 1 

lopst. 12 roeden, 
Hoogemierde (huijsinge vast 
aan de Roomse kerk) 

Larmit, Adriaan (o), Mathijs 
Martens (w), de gem. straat 
(z), Jan van de Sanden (n) 

  drie parc. in Martens steede, 
56 roeden (bij voors. 
aangelag) 

 

  den Kerkacker met den dries 
en het Landt in het Peeveldt, 
samen 3 lopst. 38 roeden, 
omtrent den toren 

Adriaan Larmit (o), Jan 
Schoormans (w), Aelbert de 
Kort (z), het Klooster van 
Everbeurde (n) 

Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v en 177, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport  18-10-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Mathijs * verkoper Hoogemierde  
Willems, Catharina e.v. * verkoopster   
Mercx, Bastiaan # koper   
Willems, Elisabet e.v. # koopster huijsinge, stal, schuur, schop 

met den hof, 16 roeden, gent. 
het 1/5 in den Kerkdries, 
Hoogemierde, de Stadtstraat 

Jan van de Sanden (o), de 
straat (w), Hendrik Jansse 
van Vessem (z), Willem 
Donkers (n) 
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 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
177v en 178, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  18-10-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Elisabet e.v. * verkoopster Hoogemierde  
van den Heuvel, Jan *    
Fransen, Jan # koper   
Martens, Elisabet e.v. # koopster den Beemdt op Hongeren, 1 

lopst. 49 roeden, 
Hoogemierde 

Matijs Martens (o), de heijde 
(w), Cornelis Willems (z), het 
Klooster van Everbeurde (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Transport na openbare verkoop  23-10-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Neomagus, mej. Amelia wed.v. Poulus 
Keuchenius 

verkoopster Hilvarenbeek  

Keuchenius, Petrus zoon / assistent / 
predikant 

idem  

Leesten, Francis koper   
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elisabeth koopster huijs, stal, schuur, schop, 

bakhuijs, hof en aangelag, 2 
lopst. 34 roeden, Lagemierde 
aan de Plaats 

de kind. Jan Leesten (o), de 
kerkhof (w), Jan Lemmens 
(z), het kerkpadje (n) 

  den Acker agter vrouw 
Janssen, 2 lopst. 43 roeden 

Petrus en Jacobus Janssens 
(o, w, n), Hermanus Janssens 
(z) 

de Abdije van Everbeurde renthefster   
  het Klijn Steenackerke, 1 

lopst. 47 roeden 
Jacobus Janssens (o, n), 
Pieter van Ackerveeken (w), 
Francis van der Heijden (z) 

  den Grooten Steenacker, 3 
lopst. 32 roeden 

de ackerstraat (o), Willem 
Palms (w), Jacobus Janssen 
(z), Francis van der Heijden 
(n) 

  het Landt in de Bugt, 2 lopst. 
57 roeden, aan het 
Mispeleijnde 

Willem Swaanen (o), Jan van 
Roij c.s. (w), den Kerkpadt 
(z), Jenne Versandt (n) 

  Wilbords beemdeke, 1 lopst. 
43 roeden 

Peter van den Borne (o), de 
stroom (w), Jacobus Staats 
(z), de kind. Jan Verhagen (n) 

  het Laar, 1 lopst. 40 roeden, 
aan ’t Wellenseijnde  

Jan van Roij (o), Willem 
Palms (w), de weijvelden (z), 
de heijde (n) 

  den Vloeibeemdt, 2 lopst. 25 
roeden, aan de Tinne Pot 

de stroom (o), Jan Otten (w), 
Goijaart Janssens (z), de 
straat (n) 

  den Heijlaaren beemdt met 
den horst daarin, 3 lopst. 55 
roeden 

Peter Panenborg (o), Jan 
Otten (w), Adriaan Otten (z), 
de wed. Wouter Dijkmans (n) 

  den Brugbeemdt, 2 lopst. 43 
roeden 

de wed. Wouter Dijkmans (o) 
, de stroom (w), de straat (z), 
de kind. Jan Leesten (n) 
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  de twee halve beemden, 4 
lopst. 22 roeden 

den Broekwegh (o), de 
stroom (w), Hermanus 
Janssen (z), Willem Palms (n) 

  het Gagelveldt, 4 lopst. Francis van der Heijden (o, z) 
, de stroom (w), Pieter van 
Ackerveeken (n) 

van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  23-10-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leesten, Francis verkoper Lagemierde  
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elisabet verkoopster   
van Heusden, Johannis secretaris / koper den Brugbeemdt, 2 lopst. 43 

roeden, Lagemierde aan de 
Mispeleijndse brug 

de wed. Wouter Dijkmans 
(o), de stroom (w), de straat 
(z), de kind. Jan Leesten (n) 

Neomagus, mej. Amelia wed.v. Poulus 
Keuchenius 

daarvoor verkoopster   

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
na 181v, fiche 7, rij 1 
en 2 

Index  1778-1783 

 
 

Einde juni 2013 
 
 
 
 


