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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 2, fiche 1, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1790 30-10-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen van Vessem, Hendrik * debiteur / gelover Hoogemierde  
van de Sanden, Anthonet e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Anthonij schepen / geldschieter 

/ crediteur 
Lagemierde  

van de Gevel, Wouter borg Hoogemierde  
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem (ook 1790)   
van Heusden, J. secretaris   
Huijbregts, Willem schepen 1790   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 t/m 3, fiche 1, rij 1 Vernadering in marge: correctie 1784 30-10-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen van Vessem, Hendrik * vernaderaar Hoogemierde  
van de Sanden, Anthonet e.v. *    
van Hees, Elisabet e.v. # verkoopster den Beemdt op Hongeren, 1 

lopst. 46 roeden, 
Hoogemierde 

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

van den Heuvel, Jan #    
Fransen, Jan ^ koper   
Martens, Elisabet e.v. ^ koopster   
 schepenen etc.als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3 t/m 6, fiche 1, rij 1 Transport na openbare verkoop  4-11-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Jan Ancem i.n.v. momboir / verkoper   
Leppens, Baltus i.n.v. toesiender (afwezig)   
Dircx, (mind. kind *) Pieter Ancem +  Hulsel  
Leppens, Maria + moeder van *   
Verbaandert, Hendrik koper Hoogemierde  
  huijs, schuur, stal, hof en 

aangelag, 2 lopst. 20 roeden, 
Hulsel, het Lindt Eijndt 

Hendrik Maas (o), de wed. 
Jan Leppens (w), Jacobus 
Maas (z), de gem. straat (n) 

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

Jacobus Maas (o), Jan Ancem 
Dircx (w), den Armen (z), 
Jan van de Sanden (n) 

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

Jacobus Maas (o), Peter 
Sweens (w), de kind. Cornelis 
de Beer (z), Jan Ancem Dircx 
(n) 

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

Peter Dijkmans (o), den 
ackerweg (w), Dirk van der 
Aa (z), Jan Ancem Dircx (n) 

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

de gem. straat (o), Jacobus 
Maas (w), Corstiaan Dircx (z) 
, Jan Ancem Dircx (n) 

  den Langen acker, 2 lopst. 25 
roeden 

Peter Sweens (o), Jan Ancem 
Dircx (w), Jacobus Maas (z), 
den Armen (n) 
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  den Hermans bogt, 2 lopst. 30 
roeden 

het Nieuw Eeusel en heijde 
(o), de wed. Jan Leppens (w), 
Hendrik Versandt (z), 
Cornelis de Beer (n) 

  het Nieuw Eeusel en heijde, 4 
lopst. 30 roeden 

de gem. heijde (o), den 
Hermans bogt (w), Dirk van 
de Voort (z), Hendrik 
Versandt (n) 

  den Reutelacker, 2 lopst. Wouter Klaassen (o, n), Jan 
Zeegers (w), Jan Ancem 
Dircx (z) 

  het Boogers heijveldt, 1 lopst.  
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem sHertogenbosch  
den Armen van Hulsel idem   
den Abt van St. Truijen idem   
……, wed. van de Water renthefster   
van der Ceelen, Pieter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v en 7, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossingen  1805 en 1806 5-11-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik de jonge debiteur / gelover Hoogemierde  
Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

geldschietster / credit.   

Verbaandert, Hendrik den ouden oppermomboir   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
 secretaris als voor   
van Oostade (Ostade), Leendert administrateur / 

ontvanger 1805 
  

Verhagen, Bartel schout 1805 / 
executeur 1806 

  

van den Borne, Hendrik schepen 1805 Hulsel  
van Beers, Laurens schepen 1805, 1806 Lagemierde  
Swaanen, Cornelis schepen 1806   
Hoosemans, J.F. secretaris 1806   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v t/m 8v, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1788 10-11-1783 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lurincx, Michiel debiteur / gelover Hoogemierde  
Verbeek, Jan geldschieter / crediteur Hoogemierde / Veldhoven  
van de Sanden, Jan schepen /  borg   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
Huijbregts, Willem schepen 1788   
Martens, Willem idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v t/m 10, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  2-12-1783 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seegers, Jan debiteur / gelover Hulsel  
de Wit, Hendrik i.n.v. momboir   
de Beer, (3 mind. kind.*) Cornelis geldschieters / credit.   
van Oirschot, Adriaantje + moeder van *   
van de Sanden, Hendrik + daarvoor debiteur / 

gelover 
Lagemierde  

van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 t/m 11, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1799 6-1-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Jan Ansem debiteur / gelover Hulsel  
Leppens, Baltus i.n.v. momboir   
Dircx, (mind. kind *) Peter Ancem + geldschieter / crediteur   
Leppens, Maria + moeder van *   
 schepenen etc.als voor   
Dircx, Peternelle ontvangster 1799   
Dircx, (erfgen.) Jan Ansem debiteuren 1799   
Hendricx, Jan M. schepen 1799   
Clasen, Wouter idem   
Box, H. secretaris 1799   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v t/m 13v, fiche 1, 
rij 2 

Transport na openbare verkoop  12-2-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Hendrik i.n.v. momboir / verkoper   
Verbaandert, Hendrik i.n.v. idem   
Leppens, (4 mind. kind. *) Jan +  Hulsel  
Dircx, Elisabet Ancem + moeder van *   
Roest, Pieter koper Casteren  
  huijsinge, aangelag, ca. 1 

lopst. 10 roeden, Hulsel aan 
de straat 

Hendrik Verbaandert (o), de 
erfgen. Peter Dircx (w, z), de 
gem. straat (n) 

  den Kerkenacker, 1 lopst. de erfgen. Peter Dircx (o), 
den ackerweg (w, z), Jan 
Adriaansen (n) 

  den Voorsten Hermans bogt, 
1 lopst. 45 roeden 

Hendrik Verbaandert (o), 
Hendrik Maas (w), Cornelis 
de Beer (z), de kind. Maria 
Leppens (n) 

  de Hegge, 52 ½ roeden Jan Ancem Dircx (o, n), de 
erfgen. Peter Dircx (w), 
Hendrik Verbaandert (z) 

  den Vrijsen acker, 1 lopst. 21 
roeden 

de verkopers (o), den 
akkerweg (w), Hendrik Maas 
(z), Hendrik Versand (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
den Armen van Hulsel idem   
den Abt van St. Truijen idem   
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Dircx, Ansem + vader / erflater   
van der Ceelen, Peter schepen   
Hendricx, Marcelis Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  1-3-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan * debiteur / gelover Hoogemierde  
van Heesch, Elisabeth e.v. * debitrice / geloveres   
van Ginhoven, Jacobus geldschieter / crediteur Ravels  
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van de Sanden, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 en 15v, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport  1-3-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Eijsenbrandt, Peternel wed.v. Jan van 
den Bogt i.n.v. 

moeder / voogdes / 
verkoopster 

Hoogemierde  

van den Bogt, (mind. kind.) Jan    
Adriaanssen, Hendrik oom / verkoper   
van den Heuvel, Jan koper parc. weijlandt in het Leen, 1 

lopst., Hoogemierde 
de kind. Hendrik Luijten (o), 
den Armen (w), Gijsbert van 
de Sanden (z), Adriaan 
Wittens (n) 

  parc. heijveldt aan de 
Bosackers, 30 roeden 

Gerrit Cools (o), Hendrik 
Hermans (w) 

 schepenen etc.als voor   
de Roon, C. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16 en 16v, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport  1-3-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Johannis secretaris / verkoper Hoogemierde  
Willems, Cornelis koper viswater gent. het Huijsven, 

Hoogemierde 
de heide tussen Smitstraat en 
Hoogstraat 

……., wed. Masson daarvoor verkoopster   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge:  aflossing 1789 6-4-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Jan debiteur / gelover Hoogemierde  
Mercx, Adriaan geldschieter / crediteur idem  
Martens, Willem schepen (ook 1789)   
van de Sanden, Jan idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
de Roon, C. getuige   
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Wittens, Adriaan schepen 1789   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v t/m 18v, fiche 1, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1788 6-4-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Jan debiteur / gelover Hoogemierde  
van de Plas, Helena geldschietster / credit.   
 schepenen etc.als voor   
Willems, Cornelis i.n.v. momboir / aflosser 

1788 
  

Verspaandonk, Bartel (minderj.) debiteur  1788   
Huijbregts, Willem schepen 1788   
Wittens, Adriaan idem   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  24-4-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Joost i.n.v. momboir / gelover Ravels  
Fredricx, Dirk i.n.v. toesiender / idem Hoogemierde  
Donkers, (mind. kind *) Willem    
Fredricx, Adriaantje + moeder van *   
Janssen, Jan Baptist geldschieter / crediteur Welden (Weelde )  
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
de Roon, C. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 t/m 21, fiche 1, rij 4 Schuldbekentenis / gelofte  13-5-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborg, Peter * debiteur / gelover Lagemierde  
van Rooij, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Janssen, Jan Baptist geldschieter / crediteur Weelde  
Gijsbers, Jan borg Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v en 22, fiche 1,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1786 15-5-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jakops (Jacobs), Jenneke wed.v. Wouter 
van Eik (Eijk) 

debitrice / geloveres Hoogemierde  

Janssens, Jacobus geldschieter / crediteur Lagemierde  
Martens, Willem schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
de Roon, C. getuige   
Huijbregts, Willem schepen 1786   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v en 23, fiche 1,rij 4 Verkoop / transport  26-5-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen van Vessem, Hendrik * verkoper Hoogemierde  
van de Sanden, Anthonet e.v. * verkoopster   
Mercx, Bastiaan koper den Beemdt over de Aa met 

het Eersel daaraan, samen 58 
roeden, Hoogemierde in de 
Stadtstraat 

de gem. heide (o, z), Ida 
Coolen (w), Mathijs van den 
Berg (n) 

den Abt van Everbode rentheffer   
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
de Roon, C. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v en 24, fiche 1,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte  21-6-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Willem * debiteur / gelover Hoogemierde  
Moonen, Margo e.v. * debitrice / geloveres   
Koolen, Ida (bej. jongedochter) geldschietster / credit. Turnhout  
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v t/m 26v, fiche 1, 
rij 5 

Transport na openbare verkoop  2-8-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan verkoper / momboir Lagemierde  
Otten, Adriaantje * verkoopster   
Bekkers, Cornelis e.v. *    
Otten, Margo # verkoopster Netersel  
Vloemans, Cornelis e.v. #    
Otten, (3 mind. kind.) Peter + verkopers   
Otten, Nicolaas + (groot)vader / erflater Lagemierde  
Haaren, Elisabet + (groot)moeder / erfl.   
Vloemans, Cornelis koper huijsinge, hof en aangelag, 2 

lopst. 29 roeden, Lagemierde 
aan het Vloeieijnde 

Jacobus Deckers (o, n), Jan 
Baptist Otten (w), de straat 
(z) 

  de Braak, 2 lopst. 57 roeden, 
omtr. den molen 

de kind. Jan de Cort (zijde), 
Adriaan Otten (zijde) 

  het Gaspe gout, 1 lopst. 24 
roeden 

Cornelis Woestenberg (o), de 
straat (w), Adriaan Otten (z, 
n) 

  het Landt in de Hasselt, 1 
lopst. 10 roeden 

Cornelis Woestenberg (o, n), 
Jan Lemmens (w, z) 

  den Hangbeemdt, 2 lopst. 33 
roeden omtr. den molenbrug 

de heijde (o), de stroom (w), 
Adriaan Larmit (z), Jan de 
Cort (n) 

  den Hellekenshoek, 1 lopst. 
38 roeden 

de heijde (o), de stroom (w), 
Peter Dijkmans (z), Cornelis 
van Ostaden (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
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het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  7-9-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deelen, Jan verkoper Heeze  
Deelen, Hendricus idem   
van Beers, Jan koper Lagemierde  
Adriaans, Peter idem huijzinge, hof en aangelag, 3 

lopst. 33 roeden, Lagemierde, 
den Braakhoek 

de erfgen. Adriaan Paridaans 
(o, n), Adriaan van de Sanden 
(w, z) 

  het Beekske (het half en het 
voorste Beekske) samen 1 
lopst. 18 roeden 

de erfgen. Adriaan Paridaans 
(o, n), Klaas van Loon (w), 
Corstiaan Roevens (z) 

  den Hoogen bogt, 8 lopst. 34 
roeden 

Jan Gooris (o), de kind. van 
de Sanden (w, z), de erfgen. 
Adriaan Paridaans (n) 

  het Land tijnen den Trommel 
acker, 1 lopst. 

Jan Arn. Aarts (o, z), het 
vorige perc. (w), Adriaan van 
de Sanden (n) 

  Land op de Leemen, 4 lopst. 
40 roeden 

het Berkestraatje (o, z), den 
gem. akkerweg (w, n) 

  Land in de Looijkens, 2 lopst. 
42 ½ roeden 

Waltherus van Loon (o, w, n), 
de gem. straat (z) 

  het Bugtje, 1 lopst. 13 roeden de gem. straat (o), Adriaan 
van de Sanden (w), een straat 
(z), de erfgen. Hendrik 
Snellaarts (n) 

  het Land op den Beekacker, 1 
lopst. 43 ½ roeden 

Wouter Dijkmans (o), Peter 
Willems (w), het Beeke 
straatje (z), de gem. akkerweg 
(n) 

  het Beerschot, 4 lopst. 4 
roeden 

de gem. straat (o), het Beeke 
straatje (w, n), de erfgen. 
Adriaan Paridaans (z) 

  de Agterste Beek, 1 lopst. 52 
roeden 

Corstiaan Roevens (o), de 
Hulselse heivelden (z), 
Adriaan van de Sanden (w), 
de verkopers (n) 

  het Heiveld agter Gooris, 1 
lopst. 30 roeden 

 

  het Hoeks heiveld, 1 lopst. 15 
roeden 

de gem. heide (o, w, n), 
Adriaan van de Sanden (z) 

  parc. heiveld in de Heilaaren, 
4 lopst. 7 roeden 

Hendrik van de Sanden (o), 
Peeter Jooris Peeters (w), Jan 
Zeegers (z), de erfgen. 
Embregt Lemmens (n) 

  parc. heiveld in de Looijkens, 
1 lopst. 

de gem. straat (o, n), 
Corstiaan Dircx (w), Marten 
van de Sanden (z) 

  parc. heiveld aan het Hekken, 
2 lopst. 30 roeden 

 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verster, Abraham rentmr.   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
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het Comptoir der Domeinen rentheffer sHertogenbosch  
de Abdije van Everbode renthefster   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 t/m 31, fiche 2, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  7-9-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaanse, Peeter debiteur / gelover Lagemierde  
Rombouts, Adriaan i.n.v. voogd    
van Steensel, Jan i.n.v. idem   
Dircx, (2 onm.kind. *) Dirk Adriaan + geldschieters / credit. Bladel  
Adriaans, Anne Marie moeder van *   
de Kort, Ida wed.v. Dirk Kastelijns borg Hulsel  
van Beers, Jan idem Lagemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v en 32, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  7-9-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lavrijssen, Nicolaas * verkoper Reusel  
van Herk, Adriaantje e.v. * verkoopster   
Lavrijssen, Klaas Jan koper den Beemdt en den 

Steenovense Bus, 1 lopst. 30 
roeden, Hulsel 

Cornelis Dirk Cornelis 
(zijde),  de erfgen. Hendrik 
Weijers (zijde) 

Hendricx, Marcelis Jan schepen   
Dijkmans, Peeter idem   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v t/m 33v, fiche 2, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte  12-9-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snijders (Sneijers), Wouter * debiteur / gelover Hoogemierde  
van Leendt, Jenneke e.v. * debitrice / geloveres   
van Hest, Jenneke (bej. jongedr.) geldschietster / credit. Lagemierde  
Luijten, Jan Jacobus borg   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
Dijkmans, Peeter idem / loco secretaris   
de Roon, C. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v t/m 34v, fiche 2, 
rij 1 

Verkoop / transport  27-9-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schilders, Jan * verkoper Hilvarenbeek  
van den Broek, Maria e.v. * verkoopster   
de Beer, Cornelis e.v. # koper Hulsel  
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van den Broek, Johanna # koopster den Agtersten Arting, 1 
lopst., Hulsel 

ackerweg (o), de gemeente 
(w), Anna van der Heijde (z), 
Hendrik Dircx (n) 

  1/3 den Voorsten Arting (z), 
40 roeden  

den ackerweg (o), de wed. 
Corstiaan Dircx (w), Peter 
van der Ceelen (z), ander deel 
(n) 

  1/3 den Arting (z), 1 lopst. 14 
roeden 

Jan Adriaans (o), den 
ackerweg (w), de kind. 
Cornelis de Beer (z), ander 
deel (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
Dijkmans, Pieter idem   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 t/m 37, fiche 2, rij 1 Transport na openbare verkoop  27-9-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Aelbert i.n.v. momboir / verkoper Hoogemierde  
de Rooij, (2 mind. kind.*) Anthonij    
Riebergs, Anna + moeder van *   
Riebergs, Maria # verkoopster Hulsel  
van de Sanden, Jan e.v. #    
Blankers, Anthonij koper huijs, schuur, stal, hof en 

aangelag, 1 lopst. 26 roeden, 
Lagemierde, den Braakhoek 

de gemeente (o, n), Peter 
Willems (w), Steeven 
Paridaans (z) 

  het Landt in de aansteede, 4 
lopst. 15 roeden 

Peter Willems (o), Corstiaan 
Roevens (w), Adriaan van de 
Sanden (z), Gijsbert Swaanen 
(n) 

  parc. in den Boschakker, 1 
lopst. 56 roeden 

Corstiaan Roevens (o), den 
gem. ackerweg (z, w), 
Adriaan van de Sanden (n) 

  den Dries bij het huijs, 2 
lopst. 30 roeden 

de gem. heijde (o, z), de 
erfgen. Adriaan Paridaans (n) 

  den Couwenbergsen beemdt, 
2 lopst. 12 roeden 

de voors. goederen (o), de 
kind. Jan Verhagen (w), Jan 
van Rooij (z), Hendrik de 
Proost (n) 

  het Eeusel voor de A, 52 
roeden 

de voors. goederen (o, w), 
Arnoldus Pijnenborg (z), 
Hendrik de Proost (n) 

  den Santhorst voor de A, 48 
roeden 

de gem. heijde (o), de voors. 
goederen (w), Hendrik 
Swaanen (z), Hendrik de 
Proost (n) 

  den Verloren Kost, 4 lopst. 8 
roeden 

Gijsbert Swaanen (o), de 
gemeente (w), de erfgen. 
Peter Dijkmans (z), Peter 
Willems (n) 

  Landt het heijveldt, 2 lopst. 
30 roeden, Hulsel 

Marten Snellaarts (o, n), de 
erfgen. Godefridus Deelen 
(w), Walterus van Loon (z) 

het Comptoir der Beursen rentheffer sHertogenbosch  
den Armen van Lagemierde idem   
het Comptoir der Domijnen idem   
de Abdije van Everbode renthefster   
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de Kerk van Lagemierde renthefster   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v t/m 40v, fiche 2, 
rij 1 

Transport na openbare verkoop  21-10-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij i.n.v. momboir / verkoper   
Willems, Peeter i.n.v. idem   
Willems, (3 mind. kind. *) Hendrik +  Hulsel  
van Hest, Allegonda + moeder van *   
Willems, Peeter koper Lagemierde  
  huijs, schuur, stal, schop, 

bakhuijs, hof en aangelag, 1 
lopst., Hulsel 

de gem. straat (o, n), Marcelis 
Hendricx (w, z) 

  den Jaanen akker, 1 lopst. Jan Zeegers (o), een 
ackerweg (w), Adriaan 
Rombouts (z), de kind. 
Michiel Verhagen (n) 

  den Bogt akker of de Smeel, 
5 lopst. 

Peeter Ancem Dircx (z), den 
ackerweg (n) 

  den Kostakker, 47 roeden Peeter Goutsmits (o, w), Dirk 
van der Aa (z), Joost Dirks 
(n) 

  den Vonderbeemd, 1 lopst. 53 
roeden 

de Aa (o), Peeter van den 
Borne (z), de kind. Michiel 
Verhagen (w, n) 

  de Hegge, 2 lopst. 15 ½ 
roeden 

Peeter Ancem Dircx (o, w), 
Peeter Roest (z), de gemeente 
(n) 

  het Looijken, 1 lopst. 9 
roeden 

Jan Lemmens (o), Hendrik 
Dircx (w), Joost Dircx (z), 
Steeven Paridaans (n) 

  den Mortel (land en groes) 
samen 4 lopst. 

een ackerweg (o), Adriaan 
Rombouts (w), Peeter van 
den Borne (z), Peeter 
Goutsmits (n) 

  Land het Heiveld, 2 lopst. 38 
roeden 

Hendrik Versand (o, z), 
Jacobus Maas (w), de kind. 
Jacobus Leemans (n) 

  den halven Hoogen dries, 1 
lopst. 

de gem. straat (o), Marcelis 
Jan Hendricx (w), Jan 
Zeegers (z), Peeter Lamien 
(n) 

  den Plasbeemd met het 
Heiveld daaraan, samen 2 
lopst. 30 roeden 

de Aa (o), Marcelis Hendricx 
(w), Peeter van den Borne 
(z), Hendrik Dircx (n) 

  den Deenen dries, 1 lopst. Joost Dircx (o), Dirk van der 
Aa (w), de gemeente (z), Jan 
Zeegers (n) 

  het Aangelag van het 
verbrand huijs bij den toren, 1 
lopst. 52 ½ roeden 

de gem. straat (o), Dionijs 
Janssen (w), Willem van der 
Ceelen (z), de wed. Frans van 
der Ceelen (n) 

  den Weijer bij de 
Steenovense Bus voor en 

Jan van der Heijden (o), de 
heide (w), Adriaan Borgmans 
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over de Aa (z), de wed. Cornelis van 
Herk (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
den Armen van Lagemierde idem   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
het Comptoir der Domeinen idem   
de Abdije van St. Truijden renthefster   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
Dijkmans, Peeter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 t/m 42, fiche 2, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1793 21-10-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Peeter koper /debit. / gelover Hulsel, ½ steede etc.  
Verhagen, Anthonij i.n.v. momboir   
Willems, (3 mind. kind.*) Hendrik + verkopers Hulsel  
van Hest, Allegonde + moeder van *   
 schepenen etc.als voor   
Willems, Frans crediteur 1793   
Willems, Steeven idem   
Willems, Johanna creditrice 1793   
……., wed.v. Peeter Willems debitrice 1793   
Verhagen, Anthonij schepen 1793   
Leesten, Francis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v t/m 44v, fiche 2, 
rij 3 

Verkoop / transport  2-11-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Hendrik * verkoper Hulsel  
van de Ven, Maria e.v. * verkoopster   
van de Voort, Dirk # koper   
van der Aa, Catharian e.v. # koopster huijzinge, hof en aangelag, 3 

lopst. 30 roeden, Hulsel aan 
de Straat 

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

  den Langen akker met 1/5 in 
het Blek, 2 lopst. 25 roeden 

de kopers (o), een weg (w), 
Jan Adriaans (z), de wed. 
Hendrik Versandt (n) 

  den Papenakker, 1 lopst. 30 
roeden 

een weg (o), Peeter 
Goutsmits (w), Peeter 
Dijkmans (z), de wed. Frans 
van der Ceelen (n) 

  den Arting, 3 lopst. een karweg (o), een straat (w) 
, Corstiaan Dircx (z), Peeter 
Leemans (n) 

  het Beemdeke, 1 lopst. Jacobus Maas (o, z), de 
stroom (w), Peeter Sweens 
(n) 

  den Plasbeemd met de heide, 
2 lopst. 45 roeden 

de stroom (o), Dirk van der 
Aa (w), Peeter Willems (z), 
de kind. Cornelis de Beer (n) 

  het Ven, 2 lopst. de gem. heide (zijden) 
  den Aardbrandt, 1 lopst. 7 

roeden 
Peeter Willems (o), Joost 
Dircx (w), Marcelis Hendricx 
(z), Steeven Paridaans (n) 
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  Land en heide met het 
Looijkens heiveld, 1 lopst. 45 
roeden 

 

  de Narting, 1 lopst. een weg (o), de straat (w), 
Cornelis de Beer (z), de 
hoeve goederen (n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer sHertogenbosch  
de Abdije van St. Truijen renthefster   
den Armen van Hulsel rentheffer   
Hendricx, Marcelis Jan schepen   
Dijkmans, Peeter idem   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 en 45v, fiche 2,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  2-11-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Voort, Dirk debiteur / gelover Hulsel  
de Wit, Hendrik i.n.v. momboir   
de Beer, Cornelis (minderj.) geldschieter / crediteur   
de Beer, Gerrit (minderj.) idem   
de Beer, Cornelis borg   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 en 46v, fiche 2,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  2-11-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roest, Peter debiteur / gelover Hulsel  
van der Aa, Andries geldschieter / crediteur Casteren  
Paridaans, Steeven borg Lagemierde  
van der Aa, Andries den jonge idem Casteren  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 en 47v, fiche 2,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  8-11-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Gerrit debiteur / gelover Hoogemierde  
Lemmens, Jan Baptist i.n.v. momboir   
Kools, (2 mind.kind. *) Jacobus geldschieters / credit.   
Hermans, Elisabet + moeder van *   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 t/m 49, fiche 2, rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1794 23-11-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Mathijs debiteur / gelover Hoogemierde  
Verhagen, Anthonij schepen / geldschieter 

/ crediteur 
Lagemierde  

Verbaandert, Hendrik den jongen borg Hoogemierde  
van Leendt, Jan idem   
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Paridaans, Anthonij schepen   
van de Water, Abraham idem   
van Heusden, J. secretaris   
van Mol, (erfgen.) Thijs + debiteuren 1794   
Luijten, Jan Jacobus schepen 1794   
Luijten, Jan Hendrik idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49v t/m 50v, fiche 2, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1789 6-12-1784 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gestel, Jan Baptist * debiteur / gelover Hoogemierde  
Aarts, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Anthonij schepen / geldschieter 

/ crediteur 
Lagemierde  

Huijbregts, Willem borg Hoogemierde  
Tops, Jan idem Lagemierde  
Martens, Willem schepen (ook 1789)   
van de Water, Abraham idem   
 secretaris als voor   
Wittens, Adriaan schepen 1789   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 en 51v, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport met andere goederen Hilvarenbeek 6-1-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dijk, Jacobus * verkoper Dun  
van de Zanden, Cornelia Peter e.v. * verkoopster   
van de Zanden, Cornelis koper   
van Dousburg, Norbertus idem 1/3 den Bruuren beemd, 3 

lopst. 43 roeden, Lagemierde 
bij Dun 

de stroom (o), Wout van de 
Zanden (w), Embregt 
Dijkmans (z), Jacobus van 
Dijk (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 51v en 52, fiche 
2, rij 4 

Briefje betr. verkoop / 40e penning  6-1-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Johan geadresseerde   
van Dijk, Jacobus Ansem verkoper / transport.   
van de Sande, Cornelis koper Lagemierde  
van Doesburgh, Norbertus idem Tilburg  
  1/3 huijsinge, hof en aangelag 

en akker van Jan van Dun, 
samen ca. 8 – 9 lopst., Dun 
onder Esbeek 

 

  1/3 zaai- en groesland ( 3 
parten) samen 11- 12 lopst. 

 

  groesland in 4 parten, samen 
ca. 7 – 8 lopst. 

 

  1/3 in de helft v. heijvelt, 
Diessen (Dun) 

 

  1/3 weiland, Lagemierde, ca. 
4 lopst. 

de stroom (o), Embregt 
Dijkmans (w) 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 93 
door E.A.M.Verspaandonk 

 14

van der Burgh, J. afzender Hilvarenbeek  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 t/m 53, fiche 2, rij 4 Transport na openbare verkoop  2-3-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan * verkoper Hoogemierde  
van Hees, Elisabet e.v. * verkoopster   
Larmit, Adriaan koper den halven Dries aan de 

Smitstraat, 2 lopst. 14 roeden, 
Hoogemierde 

de verkopers (o), de 
gemeente (w), Hermanus 
Dijkmans (z), de kind. Jan 
Vroomans (n) 

  de helft in den Bogt, 3 lopst. 
32 roeden 

de kind. Jan Vroomans (o), 
de verkopers (w), Hendrik 
Wittens (z), Gerrit Hermans 
(n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sanden, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v en 54, fiche 2,rij 5 Verkoop / transport in marge: kwitantie 1786 5-3-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Godefridus * verkoper Lagemierde  
Wouters, Hendrina e.v. * verkoopster   
Haavermans, Willem koper Dun  
  den Lemmens Beemdt, 2 

lopst. 38 roeden, Lagemierde 
bij Dun 

Jacobus van Dijck (o), 
Corstiaan en Ida Matijssen (z) 
, de stroom (w), de verkopers 
(n) 

Hermans, Pieter eerder verkoper 1770   
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v en 55, fiche 2,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1802 7-3-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Joseph debiteur / gelover Hoogemierde, Kuijldersroode  
van de Plas, Helena dienstmeid bij de 

pastoor / geldschietster 
  

Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
 secretaris als voor   
van de Plas, (erfgen.) Helena + crediteuren 1802   
van de Plas, Andries ontvanger 1802   
Dickens, J. schepen ? 1802   
Wittens, Adriaen schepen 1802   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. secretaris 1802   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 54v en 55, fiche 
2, rij 5 

Notitie bet. erfdeling 5-12-1775 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaens, Jan    
 

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

Verkoop / transport van grond en 
obligatie 

 11-4-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Helena wed.v. Gerard Luijten verkoopster Lagemierde  
Mathijssen, Corstiaan assistent   
Moonen, Dingena wed.v. Hermanus van 
Beers 

koopster de Aansteede, 2 lopst. 34 
roeden, Lagemierde 

Laurens van Beers (o, w, z), 
Corstiaan Mathijssen (n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
van Beers, Willem * gelover / rentgelder   
Swaanen, Geertruij e.v. *    
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
de Roon, C. getuige   

 

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

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1807 4-5-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vroomans, Jan verkoper / momboir Netersel  
Vroomans, Anthonet * verkoopster Hoogemierde / Hulsel  
Martens, Willem e.v. *    
Vroomans, Maria # verkoopster   
Hermans, Hendrik e.v. #    
Vroomans, Catharina ^ verkoopster   
Vinken, Hendrik e.v. ^    
van Leendt, Jacobus i.n.v. momboir   
van Leendt, (2 mind. kind. **) Jan    
Vroomans, Maria Catharina + moeder van **   
Vroomans, Thomas + (groot)vader / erflater   
Gerrits, Hendrik koper / gebruiker ¼ steede, huijsinge, hof, 

landerijen, Hoogemierde in 
de Smitstraat 

 

Leijtens, Maria daarvoor verkoopster   
Gerrits, Hendrik eigenaar andere ¾    
Gerrits, Jan idem   
Gerrits, Willem idem   
van Leendt, Jan + daarvoor gebruiker   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Hoogemierde idem   
de Abdije van Everbeurden (Averbod) renthefster   
 schepenen etc.als voor   
Martens, Willem ontvanger 1807   
Huijbregts, Wouter schepen 1807   
Lemmens, Jan Baptist idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1807   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59 t/m 60, fiche 3, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  4-5-1785 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerrits, Hendrik debiteur / gelover Hoogemierde  
Verhagen, Anthonij schepen / geldschieter Lagemierde  
Gerrits, Willem borg   
van de Sanden, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60v en 61, fiche 3,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1801 17-5-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem * debiteur / gelover Hoogmierde  
Janssen, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
van de Water, Anthonij # geldschieter / crediteur   
Plateel, Maria e.v. #    
van de Sanden, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
……., wed.v. Willem Huijbregts debitrice 1801   
Luijten, Hendrik schepen 1801   
Fransen, Jan idem   
Box, H. secretaris 1801   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v t/m 62v, fiche 3, 
rij 1 

Verkoop / transport  3-6-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lievens, Jan * verkoper Bladel  
van de Zanden, Maria e.v. * verkoopster   
Krollen, Cornelis verkoper Hoogemierde  
Krollen, (mind. kind. #) Cornelis    
van de Zanden, Ida + moeder van #   
Janssen van Vessem, Hendrik  momboir / verkoper   
van de Zanden, Gijsbert ^ koper Hoogemierde  
Daniels, Anna Catharina e.v. ^  ¼ huijzinge, hof, landerijen, 

Hoogemierde den Heikant 
de verkopers (o), een straat 
(w), de gem. heide (z), een 
weide (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
het Comptoir der Domeinen idem sHertogenbosch  
Martens, Willem schepen   
van de Sanden, Jan idem   
Paridaans, Anthonij president / loco secret.   
de Roon, C. getuige   

 
 

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

Verkoop / transport  6-6-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Michiel verkoper Hoogemierde  
van Loon, Hermanus broer / koper   
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van Loon, Peternel zuster / koopster 1/3 huijzinge, hof, aangelag, 
samen ca. 12 lopst. 23 roeden 
tijnen de Stadstraat, 
Hoogemierde 

de Leenstraat (o), de vroente 
(z, w), Adriaan Mercx c.s. (n) 

  1/3 den Beemd naar Reusel 
met den Horst daaraan, ca. 2 
lopst. 42 roeden 

Jan Baptist Schoormans (o), 
Hendrik Janssen van Vessem 
(w), de gem. heide (z), 
Wouter van de Zanden (n) 

  1/3 den Beemd aan de 
Langvoort met den Horst 
daaraan, ca. 3 lopst. 20 r. 

de gem. heide (o), de stroom 
(w), den Langvoortsen dijk 
(z), de kind. Anthonij van 
Hest (n) 

  1/3 huijzige, hof, landerijen, 
Hoogemierde 

 

van Loon, Jan +  vader / erflater   
Dijkmans, Elizabet + moeder / erflaatster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbeurde renthefster   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Dijkmans, Embregt huurder 1/12 kamer (aan huizinge), 

Lagemierde aan het 
Wellenseinde 

 

  1/12 in den Halven bogt en 
Land agteraan, 47 roeden, 
Lagemierde 

Wouter van de Zanden (o), 
een weg (w), Embregt 
Dijkmans c.s. (z), Arnoldus 
Pijnenborg (n) 

  1/12 van den Halven Houtert, 
31½ roeden 

Peter van de Zanden (o), 
Laurens van Beers  (w), de 
kopers c.s. (z), Wouter van de 
Zanden c.s. (n) 

  1/12 het Half Klijn Elske, 
32¾ roeden 

Wouter van de Zanden (o), de 
kopers c.s. (w, z), Jan 
Verbaandert (n) 

Dijkmans, Embregt bewoner / gebruiker 1/12 huijzinge, hof en 
landerijen, Lagemierde aan 
het Wellenseinde 

 

Hermans, Catelijn + grootm. / erflaatster   
den Armen van Reusel rentheffer   
………, wed.v. Peter Vugts renthefster   
van de Zanden, Wouter bewoner 1/12 huijzinge, hof en 

aangelag, landerijen, 
Lagemierde aan het 
Wellenseinde 

 

het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
Paridaans, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67 en 67v, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport  6-6-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmondt, Peter verkoper Hoogemierde  
van Helmondt, Aalbert idem   
van Leendt, (2 kind. *) Jan kopers / eigen. 2/3    
Vroomans, Maria Catharina + moeder van * 1/3 den Beemdt op Hongeren, 

46 roeden, Hoogemierde 
de stroom (o), de heijde (w), 
de kopers (z), de wed. 
Gijsbert van de Sanden (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
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Paridaans, Anthonij schepen   
van de Sanden, Jan idem   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 t/m 69, fiche 3,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1788 6-10-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Gerrit i.n.v. momboir / gelover / 
borg 

  

Staats, (5 mind. kind.*) Jacobus + debiteuren   
Aarts, Wilhelmina # moeder v.* / debitrice   
Luijten, Steeven e.v. # debiteur / gelover Hoogemierde  
van Hest, Jenneke geldschietster / credit. Lagemierde  
van de Water, Abraham schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   
Verbeek, Jan wedn.v. Jenneke van Hest crediteur 1788   
Huijbregts, Willem schepen 1788   
Martens, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69v en 70, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport  25-10-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Colen (Coolen / Koolen), Ida verkoopster Turnhout  
Mercx, Adriaan * koper Hoogemierde  
Bastiaanen, Willemijn e.v. * koopster 2/3 den Beemdt over de Aa 

met het Eersel daaraan, 1 
lopst. 52 roeden, 
Hoogemierde 

Anthonij van Hest (o), de 
heide (z), Hendrik Janssen 
(w), Hendrina van den Borne 
(n) 

de Abdije van Everbeurde renthefster   
de Roon, Cornelis schepen   
Huijbregts, Willem idem   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v en 71, fiche 3,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte betr. voorgaande koop 25-10-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Adriaan * debiteur / gelover Hoogemierde  
Bastiaanen, Willemijn e.v. * debitrice / geloveres   
Coolen, Ida creditrice Turnhout  
 schepenen etc.als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v t/m 73, fiche 3, rij 
3 

Verkoop / transport  2-11-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Lusdonk, Dirk armmr. / verkoper Netersel  
Franken, Willem koper Hoogeloon  
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  huijzinge, hof en aangelag, 8 
lopst. 2 roeden, Hulsel 

de kind. Adriaan van der Aa 
(o), de erfgen. Gozewinus 
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 Gooris (w), 
Adriaan Rombouts (z), de 
kind. Adriaan van der Aa (n) 

  Land den Vrijzen (Vrijsen) 
acker, 1 lopst. 45 roeden 

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

  ½ Land het Looijken, 1 lopst. 
30 roeden 

Hendrik Verzand (o), Marten 
Gooris (w), de kind. Adriaan 
van der Aa (z), Costiaan 
Roevens (n) 

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

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

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

  ½ perc. in Bartel Verhagen 
aansteede, 1 lopst. 30 roeden 

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

het Comptoir der Domeinen rentheffer sHertogenbosch  
den Armen van Netersel idem   
van der Ceelen, Peeter schepen   
Dijkmans, Peeter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v en 74, fiche 3,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte betr. voorgaande koop 2-11-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franken, Willem debiteur / gelover / 
koper 

Hoogeloon  

  huijzinge, hof en aangelag 
etc., Hulsel 

 

den Armen (H.geest) van Netersel crediteur   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v t/m 76, fiche 3, rij 
3 

Verkoop / transport van erfdeel  14-11-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan verkoper Hoogemierde  
van den Heuvel, Willem idem   
van den Heuvel, Cornelis vader / koper / 

eigenaar 3/6 
1/6 huijzinge, schuur, stal, 
schop, hof en aangelag, 
landerijen, Hoogemierde de 
Hoogstraat 

 

Mijnendonks, Jenneke + moeder / erflaatster   
van den Heuvel, (andere kind.) Cornelis eigenaars 2/6   
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het Comptoir der Domeinen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
de Abdije van Everbeurde renthefster   
de Kerk van Hoogemierde idem   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 t/m 78, fiche 3, rij 3 Verkoop / transport   14-11-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vroomans, Margo * verkoopster Hoogemierde  
Adams, Peter e.v. *    
Vroomans, Jan verkoper Netersel  
Vroomans, Maria # verkoopster Hoogemierde  
Hermans, Hendrik e.v. #    
Vroomans, Catharina ^ verkoopster Hulsel  
Vinken, Hendrik e.v. ^    
Vroomans, Johanna ** verkoopster Ravels  
Lippens, Jan Baptist e.v. **    
Martens, Willem e.v. ## koper / gebruiker Hoogemierde  
Vroomans, Anthonetta ## koopster (deel) steede, huijzinge, 

schuur, schop, hof en 
aangelag, landerijen, 
Hoogemierde in het Kuijlders 
Roode 

 

van Leend, (2 mind. kind. *#) Jan mede-eigenaars   
Vroomans, Catharina + moeder van *#   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Capittel van Hilvarenbeek idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v en 79, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport   22-11-1785 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Grinten, Mathias e.v. / i.n.v.* verkoper Woensel  
Raassens, Hendrina *    
van Ostaden, Cornelis koper Lagemierde  
  het Weike, 1 lopst. 15 roeden, 

Hulsel 
de Aa (o), de heide (w), 
Cornelis Vloemans (z), Jan 
Baptist Dijkmans (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v t/m 83, fiche 3, rij 
4 

Verkoop / transport (6x)  2-1-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Krollen, Cornelis verkoper (¾) / momb. Hoogemierde  
Hermans, Gerrit i.n.v. momboir / verkoper   
Krollen, (3 mind. kind.*) Jan Baptist + ( ¼ )   
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Maas, Petronella + moeder van *   
Luijten, (kind./ kleinkind.) Hendrik + kopers Hoogemierde  
  den Hogen Bogt, 45 roeden, 

Hoogemierde bij het Hoog 
de kind. Hendrik Luijten (o, 
w), de heide (z), de gem. weg 
(n) 

  het Meerdrieske ?, 30 roeden Jan van den Bergh (o), de 
erfgen. Wouter van Eijk (w), 
Hendrik Verspaandonk (z), 
de kind. Hendrik Luijten (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. susbst. secretaris   
Merkx, Bastiaan koper het Meintjens Bugtje, 1 lopst. 

45 roeden, Hoogemierde bij 
het Hoog 

Wouter van de Zanden (o), de 
erfgen. Wouter van Eijk (w), 
de verkoper (z), Jan van den 
Berg (n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
Luijten, (kind. / kleinkind.) Hendrik + kopers den Langen Acker, 1 lopst. 

30 roeden, Hoogemierde 
omtr. het Hoog 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
Hendrik Janssen van Vessem 
(w), Jan van den Bergh (z), 
Jan Baptist Schoormans (n) 

van den Heuvel, Jan koper Land in het heiveld, 1 lopst. 
10 roeden, Hoogemierde 

de kind. Wout Hermans (o), 
Adriaan Larmit (w), Adriaan 
Merkx (z), Hermanus 
Dijkmans (n) 

  den Boschakker, 25 roeden Jan Jacob Luijten (o), 
Adriaan Verbaandert (w, z), 
Corn. Willems (n) 

Merkx, Bastiaan koper den Beemd over de Aa met 
een weiveld daaraan, samen 1 
lopst. 15 roeden, 
Hoogemierde, omtr. de 
Langvoortse brug 

de heide (o), de stroom (w), 
Joost Schoormans (z), 
Augustinus van Ackerveeken 
(n) 

van de Geevel, Wouter koper het Beemdeke voor de Aa  of 
een perc. in den Grooten 
Beemd, 56 roeden, 
Hoogemierde omtr. de 
Langvoortse brug 

de stroom (o), de heide (w), 
Wilhelmus Leijtens (z), 
Francis van Eindhooven (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v en 84, fiche 3, rij 
5 

Verkoop / transport  3-1-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Voort, Dirk * verkoper Hulsel  
van der Aa, Catharina e.v. * verkoopster   
van den Houdt (Hout), Jacobus koper Land en groes het Brasselt, 2 

lopst. 30 roeden, Hulsel 
de gem. heide (o), Willem 
Franken (w), de koper (z) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84v t/m 85v, fiche 3, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  8-1-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Willem * debiteur / gelover   
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Moonen, Margo e.v. * debitrice / geloveres   
van Loon, Nicolaas # geldschieter / crediteur Lagemierde  
Cornelisse, Engelina Willem e.v. #    
van den Heuvel, Cornelis borg   
van den Heuvel, Jan idem   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86 en 86v, fiche 3,rij 5 Verkoop / transport  6-2-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vorsters (Vosters), Simon Hendrik verkoper Reusel  
Luijten, (kind./ kleinkind.) Hendrik + kopers Hoogemierde  
  het Eersel aan den halven 

Grooten beemd, 45 roeden, 
Hoogemierde 

de kopers (o), Wout Hendrik 
van de Zanden (w), de 
verkoper (z), de heide (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87 t/m 88, fiche 3,rij 5 Verkoop / transport van roerende goed.  6-2-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Cornelis verkoper / momboir   
Verbaandert, Hendrina verkoopster (afw.)   
Leenaarts, Peter i.n.v. momboir / verkoper   
Leenaarts, (mind. kind *) Jan Baptist    
Verbaandert, Elizabet + moeder van *   
Verbaandert, Hendrik # koper Hoogemierde  
Dirks, Catharina e.v. #    
Fabrij, Johanna + wed.v. Peter 
Verbaandert 

erflaatster   

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v t/m 90v, fiche 4, 
rij 1 

Transport na openbare verkoop (2x)  7-2-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirkx (Dirks), Jan Ancem i.n.v. momboir / verkoper   
Dirkx, (mind. kind *) Peter Ancem +    
Leppens, Maria + moeder van *   
Leppens, (erfgen.) Baltus + constituanten   
van der Aa, Ancem verkoper   
Leemans, Hendrik koper   
Leemans, Jan idem 2/3 huijs, hof en aangelag, 2 

lopst. 52 roeden, Hulsel 
de erfgen. Gozewinus van de 
Wouw (o), de kopers (w, n), 
de gem. straat (z) 

  ½ den Heidries, 2 lopst.  de kopers (o, w), de wed. 
Hendrik Versand (z), de gem. 
straat (n) 

  den Weidries, 1 lopst. 45 
roeden 

de wed. Hendrik Versand (o), 
deze goederen (w), de kopers 
(z, n) 

  den Vrijsen akker, 37 ½ 
roeden 

deze goed. (o), Corn. de Beer 
(w), Willem Franken (z, n) 
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den Armen van Hulsel rentheffer   
het Comptoir der Domeinen idem   
van der Ceelen, Peeter schepen   
Dijkmans, Peeter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
de Beer, Geertruij wed.v. Jan van der 
Ceelen 

koopster   

de Beer, Johanna # idem   
Kastelijns, Jan e.v. #    
de Beer, Cornelis koper   
de Beer, Gerrit idem   
de Beer, Maria koopster Land in Bartel Verhagen 

aansteede met den Nieuw 
Erve van Dries Pluijms, 
samen 2 lopst. 51 roeden, 
Hulsel 

de gemeente (o), Cornelis de 
Beer (w), Dirk van de Voort 
(w), Dirk van de Voort (z), 
Hendrik Verbaandert (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 t/m 92, fiche 4, rij 1 Registratie van machtiging  

d.d. 28-12-1785 
betr. voorgaande verkoop 7-2-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leppens, (erfgen.) Baltus + constituanten   
Leppens, Peternel constituante   
van der Aa, Ancem constituant   
Leppens, (kind.) Jan    
Leppens, Maria constituante   
Leppens, Johanna idem   
Leppens, Pieternella idem   
Leppens, Jan constituant   
van Heusden, Johan secretaris / gemacht.   
Leemans, Hendrik getuige   
van der Aa, Anselmus    
Verbaandert, Hendrik    
Dirks, Jan Ancem    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92v en 93, fiche 4,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1802 6-3-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Hendrik debiteur / gelover   
van de Plas, Helena geldschietster / credit.   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem (ook 1802)   
de Roon, C. subst. secretaris   
van de Plas, Andries credit. / ontv. 1802   
Dickens, J. schepen 1802   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. secretaris 1802   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93v t/m 97, fiche 4, rij 
1 

Verkoop / transport tussenin: kwitantie d.d. 20-3-1786 17-3-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Hermanus gemacht./ verkoper Hoogemierde  
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van Eijk, Godefrida e.v. * constituante Antwerpen  
Panis, Johannis *    
Libens, Johannes Mepomucinus ? notaris Antwerpen  
van Eijk, Elizabeth e.v. # constituante Breda  
Janka ?, Joseph #    
Roelants, Johannes Hendrikus notaris Breda  
van Ostaden, Joseph e.v. ^ koper Hoogemierde  
van Eijk, Anna ^ koopster 2/5 erfsteede, huijzinge, stal, 

schuur, schop, hof en 
aangelag, 5 lopst. 30 roeden, 
Hoogemierde, het Hoog 

Jan Baptist Schoormans 
(zijde), de heide (zijde) 

Jakobs (Jacobs), Johanna + wed.v. 
Wouter van Eijk 

moeder / erflaatster   

  den Boschakker, 41 roeden Hendrik Jansen van Vessem 
(zijde), Wouter Hendrik van 
de Zanden (zijde) 

  den Kerkakker, 1 lopst. 16 
roeden 

de wed. Thomas van de 
Zanden (zijde), Jan 
Verspaandonk (zijde) 

  de Meintjes steede, 2 lopst. 
23 roeden 

Jan van de Zande (zijde), Jan 
Janse van Vessem (zijde) 

  den Welle, 2 lopst. 9 roeden Jan Baptist Schoormans 
(zijde), Hendrik Adriaanse 
(zijde) 

  den Beemd aan den 
molendijk met het Eeusel 
daaraan, samen 3 lopst. 17 r. 

de molenstraat (zijde), de 
kind. Lambert van den Borne 
(zijde) 

  het Merien Eersel, 40 roeden Jan van den Heuvel (zijde), 
Jan van den Berg (zijde) 

  perc. heiveld, 1 lopst. 40 
roeden 

de gem. heide (zijde), Aalbert 
de Kort (zijde) 

  den Bogt, 1 lopst. 50 roeden Hendrik Wouter van de 
Zande (zijde), deze goederen 
(zijde) 

  den halven Veldakker, 1 
lopst. 40 roeden 

Jan Jacob Luijten (zijde), 
deze goederen (zijde) 

  den Akker in den Bogt, 1 
lopst. 48 roeden 

Jan van den Heuvel (zijde), 
deze goederen (zijde) 

  het Driesken in den 
Veldakker, 57 roeden 

de kind. Jan van Loon (zijde), 
Wouter H. van de Zande 
(zijde) 

  den halven Beemd op 
Hongeren met den Horst 
daaraan, samen 1 lopst. 36 r. 

de kind. Jan van Loon (zijde), 
de kind. Lambert van den 
Borne (zijde) 

  het drie Hoekxken, 1 lopst. 3 
roeden 

Mat. van den Berg (zijde), 
Adriaan Larmit (zijde) 

  het Regenschot, 2 lopst Lambert van den Borne 
(zijde), de gem. heide (zijde) 

  den Doorhof, 55 roeden deze goederen (zijden) 
  den Akker in de Bugt met het 

Drieske in de Bugt, samen 2 
lopst. 21 roeden 

de kind. Lambert van den 
Borne (zijde), Bastiaan 
Mercx (zijde) 

  huis en hof op het Hoog Jan Bapt. Schoormans (zijde), 
kind  Willem Donkers (zijde) 

  het Land in den Hof, 30 
roeden 

Bastiaan Mercx (zijde), deze 
goederen (zijde) 

  den Veldakker, 50 roeden Wouter van de Zande (zijde), 
Gerrit Huijbregts (zijde) 

  den Bogt, 1 lopst. 53 roeden Jan van den Heuvel (zijde), 
Wouter van de Zanden (zijde) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
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het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeinen idem   
de Abdije van Everbode renthefster   
de Kerk van Hoogemierde idem   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  17-3-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ostade, Joseph * debiteur / gelover Hoogemierde  
van Eijk, Anna e.v. * debitrice / geloveres   
Leesten, Francis geldschieter / crediteur Lagemierde  
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elizabeth idem / creditrice   
Lemmens, Adriaan Joris # borg Hoogemierde  
van Eijk, Maria e.v. # idem   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Registratie van machtiging  
d.d. 25-1-1786 

zeer vaag 17-3-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Libens, Johannes Mepomucinus notaris Antwerpen  
van Eijk, Godefrida e.v. * constituante idem  
Panis, Johannes *    
Jacobs, Johanna + moeder / erflaatster   
Wittens, Hermanus gemachtigde Hoogemierde  
van Ostaden, Joseph e.v. # a.s. koper (deel) steede etc., 

Hoogemierde 
 

van Eijk, Anna #    
Marchelli, Carolus Alexander getuige   
Wils, Gilhelmus idem   
Torfs, Louis secretaris Antwerpen  
Huijbregts, Willem schepen Hoogemierde  
Wittens, Adriaan idem   

 

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

Registratie van machtiging  
d.d. 15-3-1786 

zeer vaag 17-3-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roelants, Johannes Henricus notaris Breda  
van Eijk, Elizabeth e.v. * constituante idem  
Jankar ?, Joseph *    
Wittens, Hermanus gemachtigde Hoogemierde  
van Ostaden, Joseph e.v. ^ a.s. koper   
van Eijk, Anna ^  (1/5) woninge, landerijen, 

Hoogemierde 
 

Jacobs, Johanna + wed.v. Wouter van 
Eijk 

moeder / erflaatster   

Roelants, Nicolaas Anthonij getuige   
Lankester, Jacobus Johannes idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
102v en 103, fiche 4, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1796 3-4-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerrits, Hendrik * debiteur / gelover Hoogemierde  
Aarts, Peternella e.v. * debitrice / geloveres   
van de Plas, Helena geldschietster / credit.   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
Aarts, Peternella wed.v. Hendrik Gerrits debitrice 1796   
Fransen, Jan schepen 1796   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan Baptist idem   
Box, H. secretaris 1796   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103v t/m 105v, fiche 
4, rij 3 

Verkoop / transport met copie van machtiging 8-5-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Visscher, Jan Anthonij gemachtigde /verkoper Waalwijk  
Brouwers, juffr. Elisabet wed.v. 
Lambertus de Visscher 

moeder / constituante idem  

Boezer, Willem notaris idem  
Goossens, Anthonij koper Baarschot  
  turfveld en perc. heide en 

gagelveld, tussen Hooge- en 
Lagemierde omtr. de heide 

 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
Weiswilles ?, Egidius Franciscus getuige   
van Noort, Thomis idem   

 
 

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

Verkoop / transport  11-5-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Klement verkoper / gemacht. Etten  
Janssen, Maria e.v. * zuster / constituante idem  
Hendriks, Hendrik Janze *    
van de Zanden, Wouter Hendrik koper Hoogemierde  
  den halven Bogt, 4 lopst. 2 

roeden, Hoogemierde 
de kind. Thomas van de 
Zanden (o), de Abdij van 
Everbode (w), de gem. straat 
(z), de kind. Jan Vroomans 
(n) 

  den Grooten Dries, 4 lopst. 
44 roeden 

Jan Verspaandonk (o), 
Hendrik Jansse van Vessem 
(w), kind.v. Willem Donkers 
(z), Lambert van den Borne 
(n) 
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  den Steenakker of Paaijkloot, 
55 roeden 

de kind. Jan Vroomans (o), 
Michiel Lurincx (w), Jan 
Franssen (z), de koper (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Transport van obligaties ( ¼ )  18-5-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoeven, Walterus i.n.v. vader  / gemachtigde / 
transportant 

  

Verhoeven, Maria Cathriena    
van Heusden, Cornelis notaris Diessen  
het Corpus van Lagemierde rentgelder   
het Corpus van Hulsel idem   
Jansen, Walterus + oom / erflater Lagemierde  
Cools, Wilbort verkrijger Diessen  
Lemmens, Jan schepen   
Dijkmans, Peter idem   
Verhagen, Anthonij loco secretaris   

 

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

Registratie van machtiging 
d.d. 8-5-1786 

betr. voorgaande verkoop (11-5-1786) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Maria e.v. * constituante Etten  
Hendriks, Hendrik Jansse *    
Janssen, Klement broer / gemachtigde Etten  
  de Stadsdries, den 

Steenakker, den Bogt, 
Hoogemierde 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109v t/m 110v, fiche 
4, rij 4 

Registratie van machtiging 
d.d. 15-5-1786 

betr. voorgaand transport (18-5-1786) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Cornelis notaris Hilvarenbeek  
Verhoeven, Maria Catharina constituante Diessen  
Verhoeven, Waltherus vader / gemachtigde   
het Corpus van Lagemierde rentgelder   
het Corpus van Hulsel idem   
Janssen, Waltherus + oom / erflater   
van den Berg, Jan getuige Diessen  
Heiligers, Peter idem   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1795 19-5-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Gerrit debiteur / gelover Hoogemierde  
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Vinken, Peter geldschieter / crediteur Bergen op Zoom  
Huijbregts, Willem schepen   
Lemmens, Jan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
Verhagen, Anthonij schepen 1795   
Swaanen, Adriaan idem   
Box, H. secretaris 1795   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112 t/m 113, fiche 4, 
rij 5 

Verkoop / transport  24-5-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Johanna verkoopster Hoogemierde  
Plompen, Jacobus vader / koper 1/16 steede, huizinge, stal, 

schuur, schop, hof en 
aangelag, Landerijen, 
Hoogemierde, de Smitsstraat 

 

Wouters, Geertruij + moeder / erflaatster   
de Abdije van Everbode renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeinen idem   
Vinken, Peter idem   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113v t/m 116, fiche 4, 
rij 5 

Transport na openbare verkoop (4x)  5-6-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Maria wed.v. Wout 
Bekkers 

verkoopster ( ½ ) Weelde  

Vinken, Jacobus * verkoper (samen ½ ) Tilburg / Poppel  
Vinken, Adriaan * idem   
Vinken, Klazina * verkoopster   
Verspaandonk, Peternel + moeder van *   
Verspaandonk, Hendrik voogd / koper Hoogemierde  
  de Suetrijt, 1 lopst. 11 roeden, 

Hoogemierde 
de gem. straat (o), Anthonij 
Aarts (w, n), de gemeente (z) 

 schepenen etc.als voor   
Woestenberg, Cornelis Jan # koper   
Kools, Cornelia e.v. # koopster 2 perc. in het Groot heiveld 

met den Verlooren Kost 
daaraan, samen 3 lopst. 45 r., 
Hoogemierde 

de wed. Jacobus Staats (o), 
Lambert van den Borne (w), 
Peter van den Borne (z), 
Hermanus Dijkmans (n) 

Larmit, Adriaan ^ koper   
Leijten, Elizabet e.v. ^ koopster den Langen akker, 1 lopst. 15 

roeden, Hoogemierde 
Adriaan Larmit (o), de gem. 
heide (w), Anthonij van Hest 
(z), Joseph van Gisbergen (n) 

  den halven Simons Dries, 1 
lopst. 17 roeden, 
Hoogemierde 

de gem. straat (o), Jan 
Schoormans (w), Hermanus 
Dijkmans (z), Cornelis 
Willems (n) 

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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116v t/m 117v, fiche 
4, rij 5 

Transport na openbare verkoop (2x)  5-6-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Jacobus verkoper   
Vinken, Adriaan idem   
Vinken, Klazina verkoopster   
Verspaandonk, Hendrik voogd   
Larmit, Adriaan * koper   
Leijtens, Elizabeth e.v. * koopster den Kerkakker, 2 lopst. 30 

roeden, Hoogemierde 
de Abdije van Everbode (o, 
n), Adriaan Larmit (w), Jan 
van den Bergh (z) 

Verbaandert, Adriaan # koper   
Hermans, Josijna e.v. # koopster de Haanrijt, 1 lopst. 15 

roeden, Hoogemierde 
Anthonij van Hest (o), de 
stroom (w), de gem. heide (z, 
n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  5-6-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Jacobus verkoper Reusel  
Kools, Gerrit * koper Hoogemierde  
van den Borne, Hendrina e.v. * koopster het Nieuwveld van Willem 

Beeken, 30 roeden, 
Hoogemierde 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
Michiel Lurincx (w), de gem. 
heide (z, n) 

  den halven Ouden dijk, 1 
lopst. 39 roeden 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
Michiel Luiricx (Lurincx)(w), 
de gem. heide (z, n) 

  den halven Martens akker, 50 
roeden 

de kopers (o), de kind. 
Hendrik Luijten (w), de kind. 
Cornelis van de Zanden (z), 
Jan Kools (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Domeinen idem   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  29-7-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Adriaan i.n.v. momboir / verkoper   
Adriaansse, Jacobus i.n.v. idem   
Panenborg, (2 mind.kind. *) Peter +  Lagemierde  
van de Bogt, Adriaantje + moeder van *   
van Roij, Maria wed.v. Peter Panenburg (2e vr.) verkoopster   
Lemmens, Wouter # koper Lagemierde  
Aarts, Johanna e.v. # koopster kamer (aan een huis), ½ hof, 

ca. 30 roeden, Lagemierde, 
den Heijkant 

de andere helft (zijde), de 
wed. Embregt Lemmens 
(zijde) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
120v t/m 121v, fiche 
5, rij 1 

Verkoop / transport  12-9-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Adriaan verkoper   
van de Ven, Anthonij idem   
van de Ven, Catharina * verkoopster   
Luijten, Wouter e.v. *    
Mulders, Hr. Nicolaas pastor / koper Hulsel  
  huijzinge, hof, ca. 20 roeden, 

Lagemierde, het Vloeieinde 
 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1790 2-10-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Joseph debiteur / gelover Hoogemierde  
van Esch, Wouter geldschieter / crediteur Hilvarenbeek  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem (ook 1790)   
de Roon, C. subst. secretaris   
Broers, Peter crediteur 1790   
van Poppel, Peter idem   
Noijens, Cornelis idem   
van Esch, (andere erfgen.) Wouter + crediteuren 1790   
Martens, Willem schepen 1790   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1790 2-10-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem debiteur / gelover Hoogemierde  
van Esch, Wouter geldschieter / crediteur Hilvarenbeek  
 schepenen etc.als voor   
van Heusden, J. secretaris   
 crediteuren / ontv. 

1790 als voor 
  

 

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

Verkoop / transport  26-10-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoof, Maria wed.v. Wouter Luijten 
e.v. * 

verkoopster Bladel  

Dircx, Cornelis *    
Luijten, (mind.kind. ) Wouter mede verkopers   
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Moonen, Dingena wed.v. Hermanus van 
Beers 

koopster Lagemierde  

  huijske, erve daaraan, 
Lagemierde omtr. de 
Roomsche Kerk tijnen den 
hof van Jacobus Janssen 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  8-11-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Francis verkoper Hilvarenbeek  
Otten, Jan broer / koper Lagemierde  
  kamer, opkamer, kelder aan 

een huijzing, werkhuijs, deel 
v.d. schuur, nog een kleine 
woning gent. de Smits, ½ hof 
en aangelag, 2 lopst. 50 
roeden, Lagemierde aan het 
Vloeieind 

de straat (o), Nicolaas van 
Loon (w, z), de Akkerstraat 
(n) 

  het Klijn Beemdeke, 1 lopst. 
36 roeden 

de stroom (o), de koper (w), 
Adriaan van de Ven (z), 
Goijaart Janssen (n) 

  het Middelste Land, 2 lopst. 6 
roeden 

Nicolaas van Loon (o, w), de 
kind. Jan de Kort (z), den 
Armen (n) 

  het Euwzel (Eeusel) van Peter 
Horsten, 1 lopst. 48 roeden 

Jan van Hoogstraten (o, n), 
Goijaart Janssen (w), een 
straatje (z) 

  2 weiveldekens (de helft van 
de Veldekens aan beide 
zijden van de Aa), 2 lopst. 49 
roeden 

de heivelden (o), Nicolaas 
van Loon (w), Jan van 
Hoogsraten (z), de koper (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  8-11-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan debiteur / gelover Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen / geldschieter 

/ crediteur 
  

Otten, Francis borg Hilvarenbeek  
de Roon, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

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

Verkoop / transport  15-11-1786 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Cornelis verkoper Hoogemierde  
Hermans, Peternella verkoopster   
Hermans, Anna idem   
Hermans, Maria idem   
Hermans, Elizabeth idem   
Hermans, Jan verkoper (afwezig)   
Hermans, Wouter (+ ?) vader   
Martens, Willem * koper Hoogemierde  
Vroomans, Anthonetta e.v. * koopster den Lijacker of den halven 

Akker aan de Molenstraat, 1 
lopst., Hoogemierde 

de Abijde van Everbode (o), 
Anthonij van Laarhoven (w), 
Hermanus Dijkmans (z), 
Jacobus Willems (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129 t/m 131, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport  17-11-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Jan verkoper Hoogemierde  
van Eindhooven, Francis * koper Lagemierde  
Mathijssens, Maria e.v. * koopster huijzing, hof, 24 roeden, 

Hoogemierde 
kind v. Willem Donkers (o), 
Cornelis Willems (w), de 
gem. straat (z), Jan Franssen 
(n) 

  Gooijaard Wouters akker, 1 
lopst. 

de wed. Thomas van de 
Zanden (o), Corstiaan Panjoel 
(w), de Abdije van Everbode 
(z), de straat (n) 

  het Lijbroek, 2 lopst. de stroom (o), de straat (w), 
Jan Schoormans (z), de 
Abdije van Everbode (n) 

  1/3 in Philips Nieuw erve, 1 
lopst. 16 roeden 

de gem. heide (o, w), Mathijs 
van Mol (z), Anthonij van 
Hest (n) 

  het Heiveld van Willem van 
den Berg, 1 lopst. 13 roeden 

de wed. Thomas van de 
Zanden (o), de straat (w), 
Adriaan van Hees (z), Jan 
Schoormans (n) 

  den Steen akker, 1 lopst. 13 
roeden 

Jan van de Pas (o), Wouter 
van de Zanden (w), de 
Biegilde van H.Mierde (z, n) 

  het Zilverslag groes, 1 lopst. 
40 roeden 

de kopers (o), de Abdije van 
Everbode (w), Adriaan Joris 
Lemmens (z), de gem. straat 
(n) 

  den Ripsakker, 1 lopst. 7 
roeden 

kind v. Willem Donkers (o), 
Michiel van Loon (w), 
Hendrik Jansse van Vessem 
(z), Lambert van den Borne 
(n) 

  den Tak (viswater)  
het Comptoir der Domeinen rentheffer sHertogenbosch  
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Vinken, Peter idem   
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van de Plas, Helena renthefster Hoogemierde  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
de Roon, C. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v t/m 134, fiche 5, 
rij 3 

Vernadering betr. voorgaande verkoop 1-12-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Hermanus e.v. * vernaderaar Hoogemierde  
Verspaandonk, Peternel *    
 koopster huijzing, hof, 24 roeden, 

Hoogemierde 
kind v. Willem Donkers (o), 
Cornelis Willems (w), de 
gem. straat (z), Jan Franssen 
(n) 

  Gooijaard Wouters akker, 1 
lopst. 

de stroom ? (o), Corstiaan 
Panjoel (w), de Abdije van 
Everbode (z), de straat (n) 

  het Lijbroek, 2 lopst. de stroom (o), de straat (w), 
Jan Schoormans (z), de 
Abdije van Everbode (n) 

  1/3 in Philips Nieuw erve, 1 
lopst. 16 roeden 

de gem. heide (o, w), Mathijs 
van Mol (z), Anthonij van 
Hest (n) 

  het Heiveld van Willem van 
den Berg, 1 lopst. 13 roeden 

de wed. Thomas van de 
Zanden (o), de straat (w), 
Adriaan van Hees (z), Jan 
Schoormans (n) 

  den Steen akker, 1 lopst. 13 
roeden 

Jan van de Pas (o), Wouter 
van de Zanden (w), de 
Biegilde van H.Mierde (z, n) 

  het Zilverslag groes, 1 lopst. 
40 roeden 

Francis van Eindhooven (o), 
de Abdije van Everbode (w), 
Adriaan Joris Lemmens (z), 
de gem. straat (n) 

  den Ripsakker, 1 lopst. 7 
roeden 

kind v. Willem Donkers (o), 
Michiel van Loon (w), 
Hendrik Janssen van Vessem 
(z), Lambert van den Borne 
(n) 

  den Tak (viswater)  
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Vinken, Peter idem   
van de Plas, Helena renthefster   
Verspaandonk, Jan verkoper   
van Eindhooven, Francis # koper Lagemierde  
Mathijssen, Maria e.v. # koopster   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport  5-12-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Steevens, Maria Peter wed.v. Anthonij 
Schots 

verkoopster ( ½ ) Hulsel  



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 93 
door E.A.M.Verspaandonk 

 34

Schots, Jan zoon / verkoper   
Schots, Peter idem   
Schots, Maria dochter / verkoopster 

(afwezig) 
  

Schots, Peternel idem (afwezig)   
Schots, Jennemie idem   
Lemmens, Jan schepen / koper Lagemierde  
  huijzing, hof en aangelag, 30 

roeden, Hulsel, het 
Voorteinde 

Dik van der Aa (zijde), 
Adriaan Rombouts (zijde) 

  den Hoekakker of den 
Grooten akker, 1 lopst. 48 r. 

de kind. Michiel Verhagen 
(zijde), de wed. Dirk 
Kastelijns (zijde) 

  het Horstje, 45 roeden  
  Land het Hoog Smeeltje, 45 

roeden 
Peter Goutsmits (zijde), de 
kind. Cornelis de Beer (zijde) 

  den Agtersten Smeel of een 
Smeeltje en den Vroomans 
acker, samen 2 lopst. 30 r. 

een akkerweg (zijde), de wed. 
Dirk Kastelijns (zijde) 

  den Voortsen Beemd, 1 lopst. 
30 roeden 

Joost Dirx (zijde), de koper 
(zijde) 

  het Eusel den Vooreindschen 
dries, 1 lopst. 

Peter Dijkmans (zijde), de 
kind. v. Michiel Verhagen 
(zijde) 

  den Lijnden akker of Land 
den Bugt, 2 lopst. 20 roeden 

de wed. Dirk Kastelijns 
(zijde), Peter Goutsmits 
(zijde) 

  den Grooten of Agtersten 
Beemd of den Vooreindschen 
Beemd, 1 lopst. 30 roeden 

de wed. Dirk Kastelijns 
(zijde), de koper (zijde) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
de Abdije van St. Truijden renthefster   
den Armen van Hulsel rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  5-12-1786 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / verkoper Lagemierde  
Schots, Jan koper huijs, hof en aangelag, 30 

roeden, Hulsel, het 
Voorteinde 

de gem. straat (o), Joost Dirks 
(w), Dirk van der Aa (z), 
Adriaan Rombouts (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1809 4-1-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis * debiteur / gelover Hoogemierde  
Mierdmans, Hendriena e.v. * debitrice / geloveres   
van Loon, Peter geldschieter / crediteur Diessen  
van de Zande, Jan borg Hoogemierde  
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Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem (ook 1809)   
de Roon, C. subst. secretaris   
Engelen, Godefridus crediteur / ontvanger 

1809 
  

Verhagen, Bartel schout 1809   
Huijbregts, Wouter schepen 1809   

 

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

Notitie van verkoop d.d. 1-1-1787 en 
vernadering  

i.v.m. betaling 40e penning 4-1-1787 en  
6-1-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Peter verkoper   
van Eindhooven, Francis koper huijzing, schuur, hof en 

aangelag, Hoogemierde 
(leengoed) 

 

Raade en Leenhoove van Braband en 
Land van Overmaaze 

   

Krollen, Cornelis gebruiker   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Beursen rentheffer sHertogenbosch  
Willems, Cornelis vernaderaar   

 

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

Verkoop / transport  17-1-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Jacobus verkoper Hoogemierde  
Luijten, (kind. / kleinkind.) Hendrik + kopers het Veldeke, Hoogemierde 

tijde de Smitstraat 
 

Wittens, Adriaan schepen   
Martens, Willem idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141v en 142, fiche 5, 
rij 5 

Registratie van machtiging  
d.d. 8-1-1787 

betr. verkoop ….-2-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zegers, Anthonij constituant Brussel  
Zeegers, Jan + vader / erflater huijzing, akker- wei- en 

heilanden, Hulsel 
 

Hendricx, Marcelis Jan gemachtigde idem  
Jacobs, Adriaan getuige   
de Roon, C. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142v en 143, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop / transport  5-2-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Hendrik verkoper Hoogemierde  
van Ginhooven, Jacobus * koper Ravels  
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van Dooren, Jacoba e.v. * koopster de Suetrijt, 1 lopst. 11 roeden, 
Hoogemierde 

de gem. straat (o), Anthonij 
Aarts (w, n), de gemeente (z) 

Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143v t/m 146, fiche 5, 
rij 5 

Transport na openbare verkoop  6-2-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zeegers, Jan verkoper / momboir Tilburg  
Zegers, Catharina * verkoopster Hilvarenbeek  
Peters, Jan e.v. *    
Zeegers, Margo verkoopster Hulsel  
Hendriks, Marcelis Jan gemachtigde /verkoper   
Zegers, Anthonij constituant   
Luijten, Anthonij i.n.v. momboir / verkoper   
Zeegers, (mind. kind #) Adriaan +    
Luijten, Catharina  moeder van #   
Kastelijns, Jacobus ^ koper   
de Beer, Maria e.v. ^ koopster huijs, hof en aangelag, 2 

lopst., Hulsel, t’ Hegeinde 
Peter Willems (zijde), deze 
goederen (zijde) 

  den Neeren Akker, 4 lopst. Marcelis Jan Hendricx (zijde) 
, de kind. Michiel Verhagen 
(zijde) 

  den Koppen bogt, 2 lopst. Dirk van der Aa (zijde), 
Adriaan Rombouts (zijde) 

  den Smeel acker, 1 lopst. 30 
roeden 

de wed. Dirk Kastelijns 
(zijden) 

  Land de Stappert, 1 lopst. 45 
roeden 

Peter Dijkmans (zijde), 
Hendrik Verbaandert (zijde) 

  den Lijskens Beemd, 3 lopst. 
15 roeden 

Marcelis Jan Hendricx 
(zijde), Peter Goutsmits 
(zijde) 

  den Hijlaaren Beemd, 3 lopst. Peter van den Borne (zijde), 
de kind. Cornelis de Beer 
(zijde) 

  de Beeken, 2 lopst. Adriaan van de Zande (zijde), 
de kind. Anthonij Verhagen 
(zijde) 

  het Bogaards Heiveld of het 
Heiveld 

 

  de Aanstee van Adriaan 
Willems, 3 lopst. 30 roeden 

de gemeente (zijde), deze 
goederen (zijde) 

  perc. heide, 1 lopst. 30 roeden 
de Wielrijten 

 

  Lijs Koppens driesken, 1 
lopst. 15 roeden 

Jan Lemmens (zijde), een 
akkerweg (zijde) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
het Comptoir der Domeinen rentheffer sHertogenbosch  
de Abdije van Everbode renthefster   
den Abt van St. Truijden rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1794 15-2-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Prost (Proost), Hendrik debiteur / gelover Lagemierde  
Lemmens, Jacobus geldschieter / crediteur   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas idem   
van Heusden, J. secretaris   
Verhagen, Anthonij schepen 1794   
Luijten, Jan Hendrik idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147v t/m 149v, fiche 
6, rij 1 

Verkoop / transport  19-2-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Laat, Jennemie * verkoopster Turnhout  
Noijens, Hendrik e.v. *    
de Laat, Willem koper Lagemierde  
de Laat, Willemijn zuster / koopster 1/10 steede, huijzing, schuur, 

schop, hof en aangelag, 
landerijen, Lagemierde, het 
Wellenseinde 

 

de Laat, Cornelis + # vader / erflater   
van Steensel, Ida  e.v. # moeder    
den Armen van Reusel rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
het Comptoir der Domeinen idem   
Wijnands, Willem idem   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  30-3-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Lodewicus Wilhelmus verkoper Hulsel  
van den Hout, Jacobus * koper   
Riebergs, Elisabet e.v. * koopster huijsinge, hof en aangelag, 5 

lopst. 32 roeden, Hulsel 
de kind. Cornelis de Beer (o), 
de gem. weg (w) 

  den Keetellapper, 3 lopst. 30 
roeden 

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

  parc. heijveldt, 4 lopst. 30 
roeden 

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

  het 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 
Sanden (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   
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van der Ceelen, Peter schepen   
Dijckmans, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151v t/m 153, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport  3-4-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heiden, Johanna e.v. * verkoopster Netersel  
Bogers, Willem *    
van der Heiden, Jan # koper Hulsel  
Hendriks, Catharina e.v. # koopster ½ schuur (o), varkenskooi 

aan de Hulselse hoef 
 

  1/7 den Groot akker, 3 lopst. 
26 roeden 

de kopers (zijde), Cornelia 
Paridaans (zijde) 

  1/7 heide en weide, 8 lopst. Cornelia Paridaans (zijde), 
Peter van der Ceelen (zijde) 

  ½ Land den Arting, 1 lopst. 
45 roeden 

Cornelia Paridaans (zijde), 
Peter van der Ceelen (zijde) 

  ½ den Wielbeemd, 1 lopst. Cornelia Paridaans (zijde), 
Peter van der Ceelen (zijde) 

  ½ den Koolhof, 15 roeden als voor 
  de Verlooren kost, 2 lopst. Corstiaan van der Heiden 

(zijde), de kopers (zijde) 
den Abt van St. Truijden rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153v t/m 154v, fiche 
6, rij 2 

Verkoop / transport  1-5-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen / verkoper Lagemierde  
Dirks, Joost * koper Hulsel  
van Gerven, Johanna e.v. * koopster Landt het Hoog Smeeltje, 45 

roeden, Hulsel 
Peter Goutsmits (zijde), de 
kind. Cornelis de Beer (zijde) 

  den Grooten of Agtersten 
Beemd, 1 lopst. 30 roeden 

de wed. Dirk Kastelijns 
(zijde), de verkoper (zijde) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Transport na openbare verkoop (2x)  7-5-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Roon, Cornelis gezw.klerk / verkoper 
gemachtigde 

Lagemierde  

Strang, Jacobus constituant Gorinchem  
Strang, Barend idem   
Strang, Adrianus idem   
Strang, Dirkje constituante   
Strang, Hendrik constituant Rotterdam  
Goetzee, Adrianus notaris Gorinchem  
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Larmit, Adriaan koper een perc. Leen, 1 lopst. 40 
roeden, Hoogemierde (geen 
leengoed !) 

Lambert van den Borne (o), 
een weg (w), de verkopers 
(z), den Armen (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   
Luijten, Wouter * koper   
Daniels, Anna Catharina e.v. * koopster heiveld in het Leen, 1 lopst. 

30 roeden, Hoogemierde 
den Armen (o), de Leenstraat 
(w), de kind. Gijsbert van de 
Zanden (z), Adriaan Larmit 
(n) 

 

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

Registratie van machtiging  
d.d. 10-2-1787 

 7-5-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goetzee, Adrianus notaris Gorinchem  
Strang, Jacobus constituant   
Strang, Barendt idem   
Strang, Adrianus idem   
Strang, Dirkje constituante   
Strang, Hendrik constituant Rotterdam  
de Roon, Cornelis gezw. klerk / 

gemachtigede 
Hooge-, Lagemierde en 
Hulsel 

 

van Rooij, Michiel + overgrootvader / 
erflater 

Land en heide, ca. 3 lopst. 10 
roeden, Hoogemierde, de 
Stadstraat 

 

van Rooij, Mechelina + e.v. * moeder / erflaatster   
Strang, Dirk *    
Pols, Arnoldus getuige   
Munster, Johannes idem   
Huijbregts, Willem schepen Hoogemierde  
Martens, Willem idem   

 

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

Verkoop / transport  7-5-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Larmit, Adriaan verkoper Hoogemierde  
Merkx, Bastiaan * koper   
Willems, Elizabet e.v. * koopster een perc. Leen, 1 lopst. 40 

roeden, Hoogemierde (geen 
leengoed) 

Lambert van den Borne (o), 
een weg (w), Wouter Luijten 
(z), den Armen (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  11-5-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Oudenhoove, Adriaan * verkoper Tilburg  
Winkelmans, Goverdina e.v. * verkoopster   
Winkelmans, Margo idem   
Havermans, Michiel  koper Diessen  
van Besau (Besouw), Peter idem idem  
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  den Houtert, 1 lopst. 45 
roeden, Lagemierde omtr. 
Dun 

Cornelis Seebregts (o), 
Helena Havermans (w), de 
stroom (z), de kopers (n) 

  den Beemd, 3 lopst. 13 
roeden 

de stroom (o), Arnoldus 
Wagemakers (w), de heide 
(z), Peer Hermans (n) 

  Peter Aarts Gagelrijs, 2 lopst. 
25 roeden 

de stroom (o), Arnoldus 
Pijnenborg (w), de heide (z), 
Willem Havermans (n) 

  Hilvarenbeek (erfdeling)  
Martens, Willem schepen   
van Loon, Nicolaas idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Brief betr. betaling 40e penn. over 
voorgaande verkoop 

11-5-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Oudenhoven, Adriaan verkoper Tilburg  
Winkelmans, Margo verkoopster   
Havermans, Michiel koper Diessen  
  goederen Lagemierde  
  idem Hilvarenbeek  
van der Burgh, J. secretaris Hilvarenbeek  

 

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

Verkoop / transport  9-7-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaanse, Hendrik verkoper Hoogemierde  
Wittens, Adriaan schepen / koper schuur, hof en aangelag, 50 

roeden, Hoogemierde aan de 
Hoogstraat 

de koper (o), Jan Schoormans 
(z), Hendrik Huijbregts (w), 
de Hoostraat (n) 

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

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  14-7-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik verkoper Hoogemierde  
van Ham, Johannis * koper Baarle  
van der Heiden, Anna Maria e.v. * koopster huijs, schuur, stal, hof en 

aangelag, 2 lopst. 20 roeden, 
Hulsel, het Lindeijnde 

Hendrik Maas (o), de wed. 
Jan Leppens (w), Jacobus 
Maas (z), de gem.straat (n) 

  ½ den Blokken akker, 2 lopst. 
54 ½ roeden 

Jacobus Maas (zijde), Jan 
Ancem Dirkx (zijde) 

  ½ den Daalacker, 1 lopst. 
52½ roeden 

Jacobus Maas (zijde), de 
kind. Peter Sweens (zijde) 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 93 
door E.A.M.Verspaandonk 

 41

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

Peter Dijkmans (zijde), den 
akkerweg (zijde) 

  ½ den Vrouwkens Dries (z), 
2 lopst. 18 ½ roeden 

de gem. straat (zijde), Jacob 
Maas (zijde) 

  den Langen acker, 2 lopst. 25 
roeden 

Jacobus Maas (zijde), den 
Armen (zijde) 

  den Hermans bogt, 2 lopst. 30 
roeden 

Hendrik Versand (zijde), 
Cornelis de Beer (zijde) 

  het Nieuw Euzel en heide, 4 
lopst. 30 roeden 

Dirk van de Voort (zijde), 
Hendrik Versandt (zijde) 

  den Reuter (Reutel ?) acker, 2 
lopst. 

Wouter Klaassen (o, n) 

  het Boogaarts Heijveld, 1 
lopst. 

 

Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

renthefster   

Verbaandert, Jan mede rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeinen idem   
den Armen van Hulsel idem   
den Abt van St. Truijden idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166 t/m 167, fiche 6, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte lening t.b.v. volgende vernadering 27-7-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis i.n.v. momboir / gelover Hoogemierde  
Verspaandonk, Hendrik i.n.v. idem   
Verspaandonk, Bartel debiteur (onm.)   
van Loon, Pieter geldschieter / crediteur Diessen  
  huijsinge, hof, acker- en 

weijlanden, Hoogemierde 
 

Verspaandonk, Jan vader /eerder verkoper   
van Eijndthoven (Eindhoven), Francis 
(en vrouw) 

eerder kopers   

Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167v t/m 170, fiche 6, 
rij 4 

Vernadering  30-7-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis i.n.v. momboir / vernaderaar Hoogemierde  
Verspaandonk, Hendrik i.n.v. idem   
Verspaandonk, Bartel    
Verspaandonk, Jan eerder verkoper   
van Eindhooven, Francis (en vrouw) eerder kopers huijzinge, etc. Hoogemierde  
Dijkmans, Hermanus eerder vernaderaar   
van Loon, Pieter geldschieter Diessen  
  huijzing en hof, 24 roeden, 

Hoogemierde 
kind v. Willem Donkers (o), 
Cornelis Willems (w), gem. 
straat (z), Jan Franssen (n) 
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  Gooijaard Wouters acker, 1 
lopst. 

de stroom (o), Corstiaan 
Panjoel (w), de Abdije van 
Everbeurde (z), de straat (n) 

  het Lijbroek, 2 lopst. de stroom (o), de straat (w), 
Jan Schoormans (z), de Abdij 
van Everbeurde (n) 

  1/3 Philips Nieuw erve, 1 
lopst. 16 roeden 

de gem. heide (o, w), Mathijs 
van Mol (z), Anthonij van 
Hest (n) 

  het Heijveld van Willem van 
den Berg, 1 lopst. 13 roeden 

de wed. Thomas van de 
Zanden (o), de straat (w), 
Adriaan van Hees (z), Jan 
Schoormans (n) 

  den Steenacker, 1 lopst. 13 
roeden 

Jan van de Pas (o), Wouter 
van de Zanden (w), de 
Biegilde (n) 

  het Silverslag groes, 1 lopst. 
40 roeden 

Francis van Eindhooven (o), 
de Abdije van Everbeurde 
(w), Adriaan Joris Lemmens 
(z), de gem. straat (n) 

  den Ripsacker, 1 lopst. 7 
roeden 

kind v. Willem Donkers (o), 
Michiel van Loon (w), 
Hendrik Jansse van Vessem 
(z), Lambert van den Borne 
(n) 

  den Tak (viswater) in de 
heide 

 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Vinken, Peter idem   
van de Plas, Helena renthefster   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport  30-7-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Blankers, Anthonij * verkoper Lagemierde  
Blankers, Gerrit broer / koper Oirschot  
  den Couwenbergsen Beemd, 

2 lopst. 12 roeden, 
Lagemierde 

de verkoper (o), de kind. Jan 
Verhagen (w), Jan van Rooij 
(z), Hendrik de Proost (n) 

Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas idem   
Bacx, Geertruij e.v. *    
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  3-9-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Catharina Jan wed.v. 
Thomas van de Zanden 

verkoopster Hoogemierde  

Verspaandonk, Jan * koper   
van Rooij, Annemie e.v. * koopster de Schuurplaats, 10 roeden, 

Hoogemierde in de 
Kerkstraat 

Bartel Verspaandonk (o, z), 
de gem. straat (w), Matijs 
Martens (n) 
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Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  2-10-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kastelijns, Jacobus debiteur / gelover Hulsel  
Koolen, Jan geldschieter / crediteur Netersel  
Kastelijns, Jan borg Hulsel  
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v en 174, fiche 6, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1796 8-10-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoonen, Cornelis debiteur / gelover Lagemierde  
Marius (Smarius ?), Elizabeth dienstmeid bij * / 

geldschietster / credit. 
  

……… pastoor *   
Lemmens, Jan schepen   
van Loon, Nicolaas idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
Marius, Elizabeth wed.v. Cornelis 
Schoonen 

debitrice / creditrice 
1796 

  

Verhagen, Anthonij schepen 1796   
van Loon, Mathijs idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174v t/m 176, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1801 25-10-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan verkoper   
Hermans, Anna verkoopster   
Hermans, Peternel idem   
Hermans, Maria idem   
Hermans, Elizabeth idem   
Hermans, Cornelis broer / koper Hoogemierde  
  schuur, schop, ½ hof, 20 ½ 

roeden, Hoogemierde 
Hendrik Hermans (o), de 
andere helft (w), de straat (z), 
Michiel Lurincx (n) 

  den halven Beemd aan het 
Merienveld, 53 roeden 

Cornelis van den Heuvel (o), 
Adriaan Lemmens (w), Jan 
Marten Lemmens (z), de 
gem. heijde (n) 

  het Sueske ?, 1 lopst. 55 
roeden 

Wouter Hendrik van de 
Zanden (o), Hendrik 
Lemmens (w), de gem. straat 
(z), de Abdije van 
Everbeurde (n) 
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  ½ de Reijntjens, 12 ½ roeden Jan Baptist van Leend (o), 
Adriaan Larmit (w), de 
andere helft (z), Michiel 
Lurincx (n) 

  den Agtersten dries, 2 lopst. Jacobus Plompen (n), Gerrit 
Hendrik Hermans (w), 
Peternel Hermans (z), 
Hendrik Hermans (n) 

  den Beemd aan den Santvoort 
, 23 roeden 

de gem. heijde (o), Wouter 
van de Gevel (w), Joost 
Schoormans (n), Hermanus 
Dijkmans (z) 

  den Tijsacker, 58 roeden Jan Verspaandonk (o), 
Hermanus Dijkmans (z), 
Adriaan Larmit (w), Hendrik 
Hermans (n) 

  perc. heiveld, 30 roeden, in 
de heijvelden,  nog een perc. 
heide, 13 roeden bij de 
Catharin heijvelden 

 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Hermans, Wouter + vader / erflater   
Deelen, Martinus rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
Box, H. secretaris 1801   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v t/m 177v, fiche 
6, rij 5 

Verkoop / transport  25-10-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan verkoper Reusel  
Hermans, Cornelis idem Hoogemierde  
Hermans, Peternel verkoopster   
Hermans, Anna idem Lagemierde  
Hermans, Maria zuster / koopster Hoogemierde  
Hermans, Elizabet idem 4/6 huijzing, keuken, kelder, 

stal, ½ hof daaraan, 20 ½ 
roeden, Hoogemierde in de 
Smitstraat 

de kind. Jan Vroomans (o, n), 
Hendrik Hermans (w), de 
gem. straat (z) 

  ½ de Reijntjens (z), 12 ½ 
roeden  

de kind. Jan Baptist van 
Leend (o), Adriaan Larmit 
(w), Jan Marten Lemmens (z) 
, de andere helft (n) 

Hermans, Wouter + vader / erflater   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178 t/m 179, fiche 7, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte lening t.b.v. bouw predikantswoning 
te Lagemierde / in marge: afl. 1798 

8-11-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem president / gelover Hoogemierde, Lagemierde en 
Hulsel 

 

Wittens, Adriaan schepen / gelover   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan idem   
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van Loon, Nicolaas idem   
van der Ceelen, Peter idem / geldschieter / 

crediteur 
Hulsel  

Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
Maas, Hendrik e.v. * crediteur 1798   
van der Ceelen, Anna *    
Cristiaan van der Heijden e.v. # crediteur 1798   
van der Ceelen, Elizabeth #    
Coolen, Jan e.v. ^ crediteur 1798   
van der Ceelen, Johanna ^    
Verhagen, Anthonij schepen 1798   
Dircx, Jan Ancem idem   
Hendricx, Jan M. idem   
Box, H. secretaris 1798   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte lening t.b.v. bouw predikantswoning 
te Lagemierde  

8-11-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem president / gelover Hoogemierde, Lagemierde en 
Hulsel 

 

Wittens, Adriaan schepen / gelover   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan idem   
van Loon, Nicolaas idem   
van der Ceelen, Peter idem    
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
Verhagen, Anthonij geldschieter / crediteur Lagemierde  

 

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

Schuldbekentenis / gelofte lening t.b.v. bouw predikantswoning 
te Lagemierde / in marge: afl. 1797 

8-11-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem president / gelover Hoogemierde, Lagemierde en 
Hulsel 

 

Wittens, Adriaan schepen / gelover   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan idem   
van Loon, Nicolaas idem   
van der Ceelen, Peter idem    
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
Leesten, Francis geldschieter / crediteur Lagemierde  
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elizabet geldschietster / credit.   
Verhagen, Anthonij schepen 1797   
van Loon, Matijs idem   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte lening t.b.v. bouw predikantswoning 
te Lagemierde / in marge: afl. 1804 

8-11-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Huijbregts, Willem president / gelover Hoogemierde, Lagemierde en 
Hulsel 

 

Wittens, Adriaan schepen / gelover   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan idem   
van Loon, Nicolaas * idem / geldschieter / 

crediteur 
  

van der Ceelen, Peter idem    
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
Cornelisse, Engelina Willem e.v. *    
Cornelisse, Engelina Willem wed.v. 
Nicolaas van Loon 

creditrice 1804   

Verhagen, B. schout 1804   
Martens, Willem schepen 1804   
Hendrikx, Jan M. idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1804   

 

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

Verkoop / transport  9-11-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Godefridus e.v. * i.n.v. verkoper Lagemierde  
Wouters, Hendrina *    
Woestenberg, Cornelis Jan # koper   
Kools, Anna Cornelia e.v. # koopster Land in de Hasselt, 1 lopst. 

42 roeden, Lagemierde, het 
Vloeieijnd 

een straatje (o), Cornelis 
Vloemans (w), de kopers (z, 
n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
184v t/m 185v, fiche 
7, rij 2 

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1797 22-11-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan Baptist verkoper Tilburg  
Janssens, Godefridus koper Lagemierde  
  Land en groes in den 

Hoenderhoek met Land en 
groes agter Klaas Otten 
aanstee, samen 9 lopst. 42 
roeden, Lagemierde aan het 
Vloeieinde 

Cornelis Vloemans (o), de 
wed. Cornelis Jan 
Woestenberg (w), Jan Baptist 
Dijckmans (z), Jan Lemmens 
(n) 

  het Euwsel of weiveld, 1 
lopst. 40 roeden 

Cornelis Francis van der 
Heiden (o), Jan Baptist 
Dijkmans (w, z), Jacobus van 
de Ven (n) 

  de Schuurmans acker, 1 lopst. 
47 roeden 

Nicolaas van Loon (o), de 
heide (w), de kind. Jan de 
Kort (z), Peter Joris Peters (n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   
van Loon, Matijs schepen 1797   
Verhagen, Anthonij M. bedesetter 1797   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
186 en 186v, fiche 7, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1807 3-12-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik den ouden debiteur / gelover Hoogemierde  
Martens, Willem i.n.v. momboir   
Hermans, (mind. kind *) Jan + geldschieter / crediteur   
Verbaandert, Maria moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
Hermans, Jan ontvanger 1807   
Martens, Willem schepen 1807   
Lemmens, J.B. idem   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  17-1-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis Wilbort debiteur / gelover Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen / crediteur / 

geldschieter 
  

Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Registratie van machtiging 
d.d. 20-9-1787 

 19-1-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Jan Baptist oom / gemachtigde Lagemierde  
Dijkmans, Theodorus constituant   
Dijkmans, Sijmon idem   
Dijkmans, Dingena constituante   
Dijkmans, Hendriena * idem   
Olijslagers, Jan Baptist e.v. *    
Dijkmans, Wouter + vader / erflater Lagemierde  
van Gerwen, Peternella + 1e vrouw / moeder / 

erflaatster  
  

Dijkmans, (5 mind. kind. #) Wouter constituanten   
Hermans, Anna 2e vrouw / moeder van 

# 
  

van de Sanden, Theodorus (onm.) ^ constituant   
Dijkmans, Anna + moeder van ^   
  4/9 van ½ erfsteede, 

huijsinge, stal, schuur, schop, 
hof en aangelag, landerijen, 
Lagemierde, het Mispeleijnde 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189v t/m 195v, fiche 
7, rij 3 

Transport na openbare verkoop (10x)  19-1-1788 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Jan Baptist i.n.v. momboir / gemacht. / 
verkoper / koper 

Lagemierde  

van de Sanden, Theodorus * (onm.)    
van de Sanden, Hendrik Servaas + ^ vader van *   
Dijkmans, Anna +  (2e e.v. ^) moeder van *    
Dijkmans, Theodorus constituant   
Dijkmans, Simon idem   
Dijkmans, Dingena constituante   
Dijkmans, Hendriena # idem   
Olieslagers, Jan e.v. #    
Dijkmans, Wouter + vader / erflater   
van Gerwen, Peternella + (1e vrouw) moeder / erflaatster   
Hermans, Cornelis momboir   
Dijkmans, (5 mind.kind. **) Wouter    
Hermans, Anna (2e vrouw) moeder van **   
van de Sanden, Theodorus * verkrijger huijsinge, stal, schop, ½ 

schuur (o), aangelag met het 
Beemdeke, samen 4 lopst. 
40½  roeden, Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

Jan van Loon (o), Jan van 
Dooren (w), de straat (z), de 
stroom (n) 

Lemmens, Adriaan huurder   
  ½ viswater aan de Deur, 24 

roeden met de halve Rijt of  
Sauvoiren, 2 ½ roeden 

 

  behalve: hof bij de schuur 
met een hutje of woningske 

 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Lemmens, Jan schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
Leesten, Francis koper Lagemierde  
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elisabet koopster den Koolen acker, 1 lopst. 50 

roeden, Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

Willem van Beers (o, n), Jan 
van Roij (w), Jan van Dooren 
(z) 

van Dooren (Doorn), Jan koper parc. ackerlandt in Griet 
Willen bogt, 1 lopst. 56 
roeden, Lagemierde in de 
Mispeleijndse acker 

Jan van Dooren (o), een 
ackerweg (w), Leendert 
Adriaans (z), den Armacker 
(n) 

Aarts, Hendrina koopster   
Aarts, Maria idem Wouter Paridaans Beekacker, 

1 lopst. 30 roeden, 
Lagemierde in de 
Mispeleijndse acker 

Jan van Beers / Peter 
Adriaans (o, w), het Beeke 
straatje (z), een ackerweg (n) 

Leesten, Francis koper   
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elisabet koopster den Grooten dries, 2 lopst., 

Lagemierde, het Mispeleijnde 
Jan van Dooren (o, n), den 
Brugbeemdt (w), de straat (z) 

  deel v.d. hof aan de schuur 
naast het voorg.  perceel 

 

Mercx, Jan koper het Donk Rietvelt, 2 lopst. 3 
roeden, Lagemierde in de 
Donken 

de heijde (o), de stroom (w), 
Steeven Paridaans (z), Jan 
Gijsbers (n) 

Janssens, Godefridus koper de Knol, 2 lopst. 11½ roeden, 
met de wal rondom 
Lagemierde, het Mispeleijnde 

Adriaan van de Ven (o), de 
verkopers (w, z), Goijaart 
Janssen (n) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
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Janssens, Godefridus koper het Weijveldt, 50 roeden, 
Lagemierde omtr. het 
Vloeieijnde 

de verkopers (o), den 
molengragt (w), den zelven 
(z), Jacobus van de Ven (n) 

Leesten, Francis koper   
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elisabet koopster Landt, groes en heijde met 

den Horst, 4 lopst. 27 roeden, 
Lagemierde, het Mispeleijnde 

Giele van Beers (o), Adriaan 
van de Ven (w), de kopers (z) 
, Adriaan van de Ven c.s. (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Gooris, Jan Marten koper het Landt op den Voorsten 

Aartsacker, 1 lopst., 
Lagemierde, den Heijkant 

de erfgen. Hendrik van de 
Sanden (o), Jan Embregt 
Lemmens (w), Jan Baptist 
van Loon (z), Corstiaan 
Adriaanse (n) 

 

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

Memorie betr. verschotten betr. reparatie v.d. 
brug op den dijk naar Bladel 

ca. 1792 - 1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peeter    
  Bladel  
Linkels, Jan timmerman   
Schots, Jan    

 

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

Notities betr. verzendingen per bode naar / 
van Hilvarenbeek 

1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  het vervaardigen van een 
schepel vat (Bossche maat) 
t.b.v. de molenaar te Lage 
Mierde 

 

 

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

Verkoop / transport  19-1-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Jan Baptist i.n.v. momboir / verkoper   
van de Sanden, Theodorus * (onm.)    
van de Zanden, Hendrik Servaas + vader   
Dijkmans, Anna + moeder   
Merks (Mercx / Merckx), Jan # koper   
Palms, Helena Maria e.v. # koopster huijzing, stal, schop, ½ 

schuur (o), aangelag met het 
beemdeke, samen 4 lopst. 
40½ roeden, Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

Jan van Loon (o), Jan van 
Dooren (w), de straat (z), de 
stroom (n) 

Lemmens, Adriaan huurder   
  ½ viswater aan de Deur, 24 

roeden met ½ de Rijt of  
Sauvoire 2 ½ roeden  

 

  behalve: hof bij de schuur 
met een hutje of woningske 

 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
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Verhagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
197v en 198, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  19-1-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooris, Jan Marten verkoper   
Gooris, Paulus idem   
van Loon, Jan Anthonij koper Land in Anthonij Martens 

aanstee, 50 roeden, 
Lagemierde, het Mispeleijnde 

de secretaris (o), de koper (w, 
n), de gem. straat (z) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
198v t/m 200, fiche 7, 
rij 4 

Registratie van machtiging 
d.d. 1-2-1788 

betr. volgende verkoop 3-3-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deelen, Judocus oom / gemachtigde Hoogemierde  
Verrijt, Henricus notaris Antwerpen  
Deelen, Adrianus (bejaard jongman) constituant idem  
  weide, heide en bosch, 

Hoogemierde 
 

Du Bois, A. gent. van den Bossche secretaris ? Antwerpen  
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200 t/m 201, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport  3-3-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deelen, Judocus gemacht. / verkoper Hoogemierde  
Deelen, Adrianus constituant Antwerpen  
Verrijdt, Henricus notaris idem  
Larmit, Adriaan koper weide, heide en klein houtbos 

gent. den Steevens Beemd of 
en Reuselsen Beemd, 5 lopst. 
25 roeden, Hoogemierde in 
het Broek naast Reusel 

de kind. Evert Schoormans 
(o), Wouter van de Zanden 
(w), het Reusels Broek (z), de 
gem. heide (n) 

Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  3-3-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jan debiteur / gelover Hoogemierde  
van de Plas, Helena dienstmeid van * / 

geldschietster / credit. 
  

……….. pastoor * Hoogemierde  
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Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Transport  10-3-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus transportant Lagemierde  
Janssens, Godefridus broer / verkrijger parc. heijvelt gent. de 

Heijlaaren, 3 lopst. 22 ½ 
roeden, Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

den ackerweg (o), Peter Joris 
Peeters (w), Jacobus Janssen 
(z), Jan van Rooij (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203 en 203v, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport  14-4-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ginhooven, Jacobus * verkoper Ravels  
van Dooren, Jacoba e.v. * verkoopster   
Luijten, (kind. / kleinkind.) Hendrik + kopers Hoogemierde  
  de Suetrijt, 1 lopst. 11 roeden, 

Hoogemierde 
de gem. straat (o), Anthonij 
Aarts (w, n), de gemeente (z) 

Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
204 en 204v, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport  15-5-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dijk, Jacobus verkoper Hilvarenbeek  
van Dijk, (10 kind. *) Jacobus verkopers   
van de Zanden, Cornelia + moeder van *   
Havermans, Michiel koper Dun   
van Bezauw (Besouw), Peter idem idem  
  den Houterd (Houtert) met 

den Santhorst daarin, samen 3 
lopst. 46 roeden, Lagemierde 
bij Dun 

de stroom (o), Cornelis van 
de Zanden (w), Willem 
Havermans (z), Dirk Roosen 
(n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205 t/m 207, fiche 7, 
rij 5 

Registratie van machtiging 
d.d. 17-5-1788 

betr. verkoop …. -6-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Henricus Franciscus notaris Antwerpen  
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Kastelijns, Gerardus mr. timmerman / 
molenmaker / 
constituant 

Antwerpen  

Kastelijns (Castelijns), Laurens timmerman / constit. idem  
Castelijns, Dirk + vader idem  
de Kort (Cort), Ida + moeder   
Weijnants, sr. Willem voerman /gemachtigde Arendonk, voerman van 

Eindhoven naar Antwerpen 
 

  oogst te velde, huijzinge, 
schuur, stalle, landerijen, 
Hulsel 

 

Verrijdt, H. notaris Antwerpen  
van de Water, Anthonij vroeger geldschieter / 

crediteur 
Bladel  

Verhagen, Henricus Petrus getuige   
Wagemans, Franciscus idem   
Du Bois, H. gent. van den Bossche secretaris Antwerpen  
van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Transport  23-6-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Willem transportant Brussel  
Swaanen, Cornelis verkrijger Lagemierde  
  Landt agter de aansteede, 2 

lopst. 49 roeden, Lagemierde 
den Heijkant 

Jan Embregt Lemmens (o), 
den kerkpat (z), de kind. Jan 
Leesten (w), de kind. 
Embregt Lemmens (n) 

  Weiveld of Euwzel, 2 lopst. 
35 roeden 

de gem. heide (o), de kind. 
Jan Leesten (z), Godefridus 
Janssen (w) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeinen idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  28-6-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Adriaan verkoper Lagemierde  
Swaanen, Cornelis idem   
Swaanen, Geertruij * verkoopster   
van Beers, Willem e.v. *    
Swaanen, Hendrik vader / koper ½ huijzinge, stal, schuur, 

schop, hof en aangelag, 
landerijen, Lagemierde, den 
Heijkant 

 

van Gompel, Anna + moeder / erflaatster   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
de Kerk van Hoogemierde idem   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
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de Abdije ven Everboode renthefster   
het Comptoir der Episcopale goederen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209v t/m 213v, fiche 
8, rij 1 

Transport na openbare verkoop  2-7-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kastelijns, Jan verkoper Hulsel  
Kastelijns, Jacobus idem   
Wijnants, sr. Willem gemachtigde /verkoper Arendonk  
Kastelijns, Gerardus constituant Antwerpen  
Kastelijns, Laurens idem idem  
Verhagen, Henricus Franciscus notaris idem  
Adriaansen, Peter e.v. * verkoper Lagemierde  
Kastelijns, Maria *    
Tijssen, Peter e.v. # verkoper Bladel  
Kastelijns, Catharina #    
Kastelijns, Jan Baptist verkoper Baarle Hertog  
Rijken, Sebastianus i.n.v. idem   
Kastelijns, Arnoldus (onm.) zoon van ^ Hilvarenbeek  
Kastelijns, Adriaan ^    
Boschman, Maria ^    
Kastelijns, Dirk + (groot)vader / erflater Hulsel  
de Kort, Ida + (groot)moeder / erfl.   
van de Sande, Peter Cornelis ** koper Hilvarenbeek  
Daamen, Poulina Jan e.v. ** koopster huijzing, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, 1 lopst. 20 
roeden, Hulsel aan het 
Voorteinde 

Peter Goutsmits (o), de kind. 
Anthonij Verhagen (z), de 
straat (w), de kind. Peter 
Dijkmans (n) 

  den Hellekensvoort acker, 1 
lopst. 30 roeden 

de gem. straat (o), de kind. 
Michiel Verhagen (z), de 
wed. Anthonij Verhagen (w, 
n) 

  den Eerdbrand acker, 1 lopst. 
5 roeden 

de kind. Peter Dijkmans (o), 
Jan Dirk van der Aa (z), de 
wed. Anthonij Verhagen (w), 
de kind. Michiel Verhagen 
(n) 

  het Beeken heiveld, 1 lopst. 
30 roeden 

de kind. Simon de Leest (o), 
de kind. Michiel Verhagen 
(w), den molenweg (z), 
Steeven Paridaans (n) 

  het Bieseven, 2 lopst. 25 
roeden 

de kind. Michiel Verhagen (o, 
w, n), Jacobus Kastelijns (z) 

  den Smeelacker, 1 lopst. 30 
roeden 

de kind. Jan Lemmens (o, z), 
den gem. weg (w), Jacobus 
Kastelijns (n) 

  den Mortelacker, 4 lopst. de kind. Peter Dijkmans (o), 
de kind. Adriaan Verhagen 
(z), de straat (w), de wed. 
Anthonij Verhagen (n) 

  den Kijsacker ?, 30 roeden de kind. Michiel Verhagen 
(o), de kind. Adriaan 
Verhagen (z, w, n) 

  Wouter Daniels acker, 1 
lopst. 49 roeden 

Jan Lemmens (o, w), de kind. 
Peter Dijkmans (z), de wed. 
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Anthonij Verhagen (n) 
  Euwsel den Kalverbogt, 2 

lopst. 22 roeden 
de straat (o), de kind. Michiel 
Verhagen (z), de wed. 
Anthonij Verhagen (w), Jan 
Dircx van der Aa (n) 

  het Elsken, 1 lopst. 45 roeden de stroom (o), de kind. Peter 
Dijkmans (z, n), de wed. 
Hendrik Peter Hendricx (w) 

  Euzel den Hollander, 3 lopst. de gem. heide (o), de gem. 
heivelden (w, n), de wed. 
Anthonij Verhagen (z) 

  het Wielbroek, 2 lopst. 37 
roeden 

de verkopers (o), de wed. 
Hendrik Peter Hendricx (z), 
Nicolaas Mulders (w), Joost 
Dircx (n) 

  de Vonderbroekbeemd, 1 
lopst. 54 roeden 

de Aa (o), Marcelis Hendriks 
(z), de kind. Michiel 
Verhagen (w), Joost Dirks (n) 

  Land den Voortsten (Voorste 
/ Voortse ?) bogt, 3 lopst. 7 
roeden 

de wed. Anthonij Verhagen 
(o, n), Jan Dircx van der Aa 
(z, w) 

  den Vooreijndschen dries, 2 
lopst. 30 roeden 

Peter Goutsmits (o), Adriaan 
Rombouts (w, z), de gem. 
straat (n) 

  Weide het Hoogschoor, 1 
lopst.  

de straat (o), de wed. 
Anthonij Verhagen (w), de 
kind. Peter Dijkmans (z), de 
kind. Michiel Verhagen (n) 

  den Polder, 1 lopst. 15 roeden de kind. Peter Dijkmans (o, 
w), de kind. Adriaan 
Verhagen (z), Hendrik Peter 
Hendricx (n) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  1-9-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Walterus Peter verkoper Hoogemierde  
Lemmens, Maria dochter / verkoopster   
Martens, Willem koper huijsinge, stal, schuur, hof en 

aangelag, 1 lopst. 8 roeden, 
Hoogemierde, het Kuijlders 
Roode 

Willem en Peternel Martens 
(o, n), de straat (w), Willem 
Huijbregts (z) 

  den Voorsten halven 
Beekacker, 58 roeden 

Hendrik Verbaandert (o, n), 
den zelven (z), Willem en 
Peternel Martens (w) 

  parc. ackerlandt in de 
aansteede, 1 lopst. 58½ 
roeden 

Willem en Peternel Martens 
(o, z), Hendrik Verbaandert 
(w), de straat (n) 

  den Agtersten Beekacker, 48 
roeden 

Hendrik Verbaandert (o), 
Willem en Peternel Martens 
(w), Jan Pasmans (z), de kind. 
Jacobus Staats (n) 

  den halven beemdt over de 
Aa, 1 lopst. 

de wed. Corn. Franc. van der 
Heijden (o), de stroom (w), 
Willem en Peternel Martens 
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(z), de wed. Lambert 
Verbaandert (n) 

  het Lankven, 46¼ roeden de kind. Jacobus Aarts (o), 
Willem en Peternel Martens 
(w, n), de heijde (z) 

  het Nieuwvelt bij de Berg, 1 
lopst. 55 roeden 

Anthonij Paridaans (o), de 
gem. heijde (w, n), de wed. 
Jan Baptist van Leendt (z) 

  parc. heijveldt, 1 lopst. omtr. 
de molenbrug 

Adriaan van Hees (o), 
Cornelis Hermans (w), 
Hermanus Dijkmans (z), de 
wed. Jacobus Willems (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbeurde renthefster   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216 en 216v, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop / transport  1-9-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Hendrik Hendrik verkoper Hoogemierde  
Dijkmans, Hermanus koper den Ouden Bogt, 1 lopst. 33 

roeden, Hoogemierde aan de 
Kerkstraat 

Hendrik Lemmens (o, z), de 
koper (w), de kind. Cornelis 
van de Sanden (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Vernadering  17-9-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Anna Peter * vernaderes   
Pasmans, Jan e.v. *    
Lemmens, Walterus Peter bewoner / verkoper ½ huijzinge en hof, 48 ¼ 

roeden in den Dries agter den 
hof, Hoogemierde, het 
Kuilders Roode 

Willem en Peternel Martens 
(o, n), de straat (w), Willem 
Huijbregts (z) 

  ½ den Voorsten halven 
Beekakker, 38 roeden 

Hendrik Verbaandert (o, n), 
den zelve (z), Willem en 
Peternel Martens (w) 

  ¼ perc. ackerland in de 
aansteede, 1 lopst. 19 ¼  
roeden 

Willem en Peternel Martens 
(o, z), Hendrik Verbaandert 
(w), de straat (n) 

  ¼ den Agtersten Beekakker, 
48 roeden 

Hendrik Verbaandert (o), 
Willem en Peternel Martens 
(w), Jan Pasmans (z), de kind. 
Jacobus Staats (n) 

  ¼ den Beemd over de A, 40 
roeden 

de wed. Cornelis Francis van 
der Heiden (o), de stroom(w), 
Willem en Peternel Martens 
(z), de wed. Lambert 
Verbaandert (n) 

  ¼  het Lankven, 46 ¼ roeden de kind. Jacobus Aarts (o), 
Willem en Peternel Martens 
(w, n), de heide (z) 
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  ½ het Nieuwveld bij de Berg, 
57 ½ roeden 

Anthonij Paridaans (o), de 
gem. heide (w, n), de wed. 
Jan Baptist van Leend (n) 

  ½ perc. heiveld, 25 roeden Adriaan van Heesch (o), 
Cornelis Hermans (w), 
Hermanus Dijkmans (z), de 
wed. Jacobus Willems (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbeurde (Averbode) renthefster   
Lemmens, Maria dochter / mede 

verkoopster 
  

Martens, Willem koper   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  17-9-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pasmans, Jan * debiteur / gelover Hoogemierde  
Lemmens, Anna Peter e.v. * debitrice / geloveres   
Martens, Willem i.n.v. momboir   
Hermans, (mind. kind #) Jan geldschieter / crediteur   
Verbaandert, Maria moeder van #   
Lemmens, Waltherus Peter eerder rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Transport na vroegere verkoop  3-10-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tops, Jan momboir / transport. Lagemierde  
Aarts, (3 mind. kind. *) Jacobus +  Hoogemierde  
Huijbregts, Maria + moeder van *   
Aarts, Arnoldus transportant Turnhout  
van Gestel, Jan Baptist e.v. # idem Hoogemierde  
Aarts, Johanna #    
Huijbregts, Willem oom / schepen / eerder 

koper 
perc. weiland, ca. 48 roeden 
(deel van het Voorste Heivelt 
in den Polder) met de helft 
naast het straatje, 
Hoogemierde, het Kuilders 
Roode 

een straatje (o), de verkrijger 
(z, n), ander deel (w) 

Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

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

Verkoop / transport   3-10-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Johanna * verkoopster Lagemierde  
Tops, Jan e.v. *    
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Huijbregts, Willem schepen / koper Hoogemierde  
  den Breeden Acker naast de 

Twisselt, 1 lopst. 26 roeden, 
Hoogemierde 

den Armen (o), de wed. 
Hendrik van Helmond (w), 
Wouter Luijten (z), Jan van 
de Sanden (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223v en 224, fiche 8, 
rij 4 

Verkoop / transport   7-10-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks (Dirkx), Joost * verkoper Hulsel  
van Gerven (Gerwen), Jenne e.v. *    
Linkels, Jan # koper Netersel  
Paridaans, Cornelia e.v. # koopster den Arting, 2 lopst. 54 

roeden, Hulsel 
Jan Adriaans (o), een 
akkerweg (w), Peter van der 
Ceelen (z), de kopers (n) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
na 224, fiche 8, rij 4 Index  1783 -1788 

 
 

Einde juni 2013 


