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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 en 1v, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  7-10-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Cornelis notaris / verkoper Hilvarenbeek  
Pijnenburgh, Arnoldus koper het Weiveld of  Peerts broek 

(2 perc.) samen 6 lopst. 39 
roeden, Lagemierde bij Dun 

de gem. Aa (o), de heijde (w), 
de kind. Jan Verhagen (z), 
Willem Havermans (n) 

de Abdije van Everbeurde renthefster   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 t/m 3, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  9-10-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Margo * verkoopster Hoogemierde  
Joossen, Adriaan (2e ) e.v. *    
Verbruggen, Jenneke wed.v. Dirk 
Moonen 

stiefmoeder / 
verkoopster 

Poppel  

Snellaarts, Marten koper Lagemierde  
  ½ de Lange vooren (o), ca. 1 

lopst. 11 roeden, Lagemierde 
den Braakhoek 

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

  ½ den Dries, 35 ½ roeden, 
Lagemierde 

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

  de Hoek heijde, 30 roeden, 
Hulsel 

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

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domeinen idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3 t/m 5v, fiche 1, rij 1 Transport na openbare verkoop  15-10-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Arnoldus verkoper Turnhout  
Aarts, Johanna * verkoopster Hoogemierde  
van Gestel, Jan Baptist e.v. *    
Huijbregts, Willem i.n.v. momboir / verkoper   
Tops, Jan i.n.v. idem   
Aarts, (3 mind. kind. #) Jacobus +  Hoogemierde  
Huijbregts, Maria + moeder van #   
Luijten, Wouter Baptist ^ koper   
van de Ven, Catharina e.v. ^ koopster huijzing, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, 4 lopst. 22 
roeden, Hoogemierde, de 
Twisselt 

Jacobus van Leend (o), den 
Armen (w), deze goederen 
(z), de gem. heide (n) 

  de Aansteede, 4 lopst. 42 
roeden 

Jacobus van Leend (o), den 
Armen (w), de verkopers (z), 
de zelve (n) 

  den Bogt, 3 lopst. 13 roeden deze goederen (o, n), den 
Armen (w), de kind. Jan 
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Vroomans (z) 
  het Nieuw Veldt, 50 roeden de wed. Hendrik van 

Helmond (o), de heide (w, n), 
Jacobus van Leendt (z) 

  Haan Griete Rijt, 1 lopst. 24 
roeden 

den Arme (o), Jacobus 
Plompen (w), de wed. 
Thomas van de Zanden (z), 
deze goederen (n) 

  het half Heiveld, 1 lopst. 40 
roeden 

de heide (o, n), de wed. Jan 
Baptist van Leend (w), deze 
goederen (z) 

  den Voortsten (Voorsten) 
Vetten, 1 lopst. 10 roeden 

de straat (o), deze goederen 
(w), de wed. Hendrik van 
Helmond (z, n) 

  den Agtersten Vetten, 1 lopst. 
36 roeden 

deze goederen (o, w), de wed. 
Hendrik van Helmond (z), 
Hendrik Verbaandert (n) 

  het Voortsten (voorste) 
Heiveld in den Polder met ½ 
Eersel daarvoor, ca. 1 lopst. 

Willem Huijbregts (o, n), 
deze goederen (z), Willem 
Martens (w) 

  den Breeden Acker naast den 
toren, 1 lopst. 

Jan Pasmans (o), Hendrik 
Verbaandert (w), de wed. Jan 
Baptist van Leend (z), Jan 
Tops (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6 t/m 7, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  15-10-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Wouter Baptist * debiteur / gelover Hoogemierde  
van de Ven, Catharina e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Anthonij schepen / geldschieter 

/ crediteur 
Lagemierde  

van de Ven, Jacobus borg Lagemierde  
Luijten, Jan Baptist idem Hoogemierde  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v t/m 8v, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  18-10-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaanssen, Peter * debiteur / gelover Lagemierde  
Kastelijns, Maria e.v. *    
van Loon, Nicolaas # geldschieter / crediteur   
Cornelisse, Engelina Willem e.v. #    
Adriaanssen, Gerrit borg Hoogemierde  
Roevens, Corstiaan idem Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Fransus idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 en 9v, fiche 1, rij 2 Registratie van machtiging d.d. 13-10  30-10-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Jacobus broer / gemachtigde Lagemierde  
Donkers, Sebastiaan  schepen Waalre en Valkenswaard  
Swane, Johannes idem idem  
Janssens, Hr. Petrus rooms pastor / 

constituant 
Waalre  

Janssens, Hermanus neef / a.s. koper ½ huijzinge, stallinge, 
bierbrouwerij, landerijen, 
Lagemierde 

 

Brok, Adriaan gebruiker   
Brocx, M. secretaris Waalre  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 t/m 14, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport  30-10-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Jacobus i.n.v. gemacht. / verkoper Lagemierde  
Janssens, Hr. Petrus broer / rooms pastor / 

constituant 
Waalre  

Janssens, Hermanus neef / koper Lagemierde  
  huijzinge, bierbrouwerij, 

stallinge, schuur, schop, hof 
en aangelag, 5 lopst. 11 
roeden, Lagemierde aan de 
Cingel of Plaats 

de Cingel of Plaats (o), de 
kind. Jan Leesten (w), de 
kind. Jan Lemmens (z), de 
straat (n) 

  den Steen of Langen acker, 3 
lopst. 32 roeden 

de gem. straat (o), deze 
goederen (z), den 
Broekbeemd (w), de kind. Jan 
Leesten (n) 

  den Goutsmits acker, 1 lopst. 
28 roeden 

de kind. Jan Leesten (o), de 
wed. Fransus van der Heiden 
(w), de koper (z), deze 
goederen (n) 

  den Aarts acker, 1 lopst. 5 
roeden 

de wed. Lambert Verbaandert 
(o), de kind. Jan Lemmens 
(w), deze goederen (z), het 
Hasselt straatje (n) 

  den Patacker, 3 lopst. 21 
roeden 

de gem. straat (o), de kind. 
Jan Verhagen (w), deze 
goederen (z), hof v.d. 
schoolmeester  (n) 

  Lant in de Hasselt, 1 lopst. 7 
roeden 

de kind. Jan Lemmens (o), 
het Hasselt straatje (w), deze 
goederen (z), de wed. 
Lambert Verbaandert (n) 

  den Dekkers acker, 1 lopst. 
30 roeden 

de ackerstraat (o), deze 
goederen (w, n), Jan Otten (z) 

  Kolven ackerke, 1 lopst. 7 
roeden 

de wed. Lambert Verbaandert 
(o), de kind. Jan Lemmens 
(w), deze goederen (z), het 
Hasselt straatje (n) 

  acker en bosch gent. Land in 
de Agterste Hasselt, 1 lopst. 
30 roeden 

Cornelis Jan Woestenbergh 
(o), deze goederen (w, n), de 
kind. Jan Lemmens (z) 
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  de Vonderbeemd, 2 lopst. 50 
roeden 

de kind. Jan Lemmens (o), de 
Aa (w), deze goederen (z), 
den Vonderpat (n) 

  den Pondries, 2 lopst. 34 
roeden 

de wed. Lambert Verbaandert 
(o, w), deze goederen (z, n) 

  het Drieske in de Hasselt, 1 
lopst. 27 roeden 

de kind. Jan Leesten (o), het 
Hasselt straatje (w), deze 
goederen (z, n) 

  den Koolen beemd, 3 lopst. 
17 roeden 

deze goederen (o), de Aa (w), 
de wed. Lambert Verbaandert 
(z, n) 

  het Diesters Beemdeken, 1 
lopst. 8 roeden 

deze goederen (o, w), de 
kind. Katelijn Hermans (z) 

  de Twee Huijgel veldekens of 
2/3 en twee veldekens aan de 
Hoolstraat, 2 lopst. 19 roeden 

de Aa (o), de Hoolstraat (w), 
de wed. Lambert Verbaandert 
(z), de kind. Jan Verhagen (n) 

  de Heij in het Weiveld, 30 
roeden 

 

  het Heiveld in de Heilaaren, 3 
lopst. 30 roeden 

het Heilaaren straatje (o), 
Adriaan Otten (w), de wed. 
Jan van Dooren (z), 
Godefridus Janssen (n) 

  de Solberg, 1 lopst. 57 roeden de kind. Jan Lemmens (o), de 
wed. Lambert Verbaandert 
(w), de kind. Jan Leesten (z), 
het Hasselt straatje (n) 

  den Dekkers acker, 3 lopst. de ackerstraat (o), Jacobus 
van de Ven (w), Jan Otten 
(z), de kind. Jan Verhagen (n) 

  het Klootje, 50 roeden de straat (o), de wed. Fransus 
van der Heiden (w, n), de 
kind. Jan Leesten (z) 

  de Hasselt van Winterooij, 2 
lopst. 12 roeden 

deze goederen (o), de kind. 
Jan de Kort (w), de kind. Jan 
Lemmens (z), Willem Palms 
(n) 

  den Polder, 4 lopst. 6 roeden de gemeente (o, n), Jan van 
Rooij (w), Cornelis Peter 
Willems (z) 

  den Diestersen beemd, 2 
lopst. 11 roeden 

de Aa (o), de Hoolstraat (w), 
de koper (z), de wed. Fransus 
van der Heiden (n) 

  den Looken acker, 3 lopst. 34 
roeden 

Godefridus Janssens (o), het 
Hasselt straatje (w), deze 
goederen (z), de kind. Jan 
Lemmens (n) 

  den (andere) Looken acker, 3 
lopst. 54 roeden 

Godefridus Janssens (o), 
Cornelis Jan Woestenberg 
(w), het Hasselt straatje (z), 
deze goederen (n) 

  het Broekbeemdeke, 1 lopst. 
2 roeden 

secretaris Johannis van 
Heusden (o), de wed. Francis 
van der Heiden (w), de straat 
(z), de kind. Jan Leesten (n) 

  Willem Matheussen Langen 
acker, 1 lopst. 56 roeden 

deze goederen (o, n), de kind. 
Jan Leesten (w, z) 

  het Beemdeke agter de 
Hasselt, 2 lopst. 20 roeden 

Cornelis Jan Woestenberg (o, 
z), deze goederen (w, n) 

  den Hof aan de straat, 20 
roeden 

de secretaris (van Heusden) 
(o), den kerkpat (w), de gem. 
straat (z), Jan Linkels (n) 
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de Kerk van Lagemierde renthefster   
het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
Brok, Adriaan huurder / gebruiker   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Fransus idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 t/m 15, fiche 1, rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: ged. aflossing 30-10-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus debiteur / gelover / 
koper 

Lagemierde, huijzinge , 
bierbrouwerij etc. 

 

Janssens, Jacobus * neef / crediteur / 
verkoper 

  

Janssens, Hr. Petrus mede verkoper / broer 
van * 

  

 schepenen etc.als voor   
 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1802 18-11-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

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

Hoogemierde  

Staats, (5 mind. kind.*) Jacobus +    
Aarts, Willemina (nu e.v. #) moeder van * / debitr. 

/ geloveres 
  

Luijten, Steeven #    
van de Plas, Helena dienstmeid bij ^ / 

geldschietster / creditr. 
  

……….. pastor ^ Hoogemierde  
van Hest, Jenneke eerder creditrice   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
van de Plas, Andries credit. / ontv. 1802   
Dickens, J. schepen 1802   
Wittens, Adriaan idem   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. secretaris 1802   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v en 17, fiche 1,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  29-11-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Margo * debitrice / geloveres Hoogemierde  
Joossen, Adriaan e.v. *    
Hens, Anna Catharina wed.v. Jan 
Andriessen 

geldschietster /creditr. Ravels  

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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17v t/m 21, fiche 1, rij 
3 

Verkoop / transport  2-12-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij verkoper Lagemierde  
Verhagen, Michiel + vader / erflater Hulsel  
Panenborg, Adriaantje + moeder / erflaatster   
Verhagen, Helena * zuster / koopster Hulsel  
Hendrikx, Jan Marcelus e.v. *  1/3 huijzinge, hof en 

aangelag, 4 lopst. Hulsel, ’t 
Voorteinde  

de kind. Peter Dijkmans (o, 
w, n), de gem. straat (z) 

  (1/3 ) den Jaanen acker, 2 
lopst. 

Dirk van der Aa (o, n), 
Jacobus Kastelijns (w), een 
ackerweg (z) 

  (1/3) het Looijken (3 perc.) 
samen 5 lopst. 15 roeden 

Peter Goutsmits (o), Cornelis 
van de Wouw (z), Hendrik 
Dirkx (w), de kind. Jan 
Lemmens (n) 

  (1/3) Land het Bieseven, 3 
lopst. 

Dirk van der Aa (o), de kind. 
Jan Lemmens (w), den 
ackerweg (z), deze goederen 
(n) 

  (1/3) het Hoog Bieseven en 
Land den Aardbrand, 3 lopst. 
30 roeden 

de kind. Anthonij Verhagen 
(o, n), de gemeente (w), deze 
goederen (z) 

  (1/3) den Langen acker, 3 
lopst. 

de gem. weg (o), de kind. Jan 
Lemmens (w), Wouter 
Klaassen (z), Cornelis Peter 
van de Sanden (n) 

  (1/3) den Mortel acker (2 
perc.) samen 3 lopst. 45 
roeden 

Marcelis Jan Hendrikx (o), de 
gem. straat (w), de kind. 
Anthonij Verhagen (z), 
Wouter Klaassen (n) 

  (1/3) de Distel of den 
Vonderbroek beemd, 52 ½ 
roeden 

de stroom (o), Peter Willems 
(z), de heide (w), Peter 
Goutsmits (n) 

  (1/3) den Dries voor de brug, 
1 lopst. 21 roeden 

de stroom (o), Wouter 
Klaassen (w), de gem. weg 
(z), de kind. Jan Lemmens (n) 

  (1/3) den Kalverbogt dries, 1 
lopst. 

den ackerweg (o, w), Cornelis 
Peter van de Sanden (z, n) 

  (1/3) den Halven beemd of 
den Waijen hof, ruim 1 lopst. 

Jan van der Aa (o), de kind. 
Hendrik Peter Hendrikx (w), 
Peter Dijkmans (z), deze 
goederen (n) 

  (1/3) den Grooten beemd, 4 
lopst. 30 roeden 

de stroom (o), de kind. 
Hendrik Peter Hendrikx (z), 
Wouter Klaassen (w), de 
kind. Jan Lemmens (n) 

  (1/3) den Bogaart, 2 lopst. de kind. Anthonij Verhagen 
(o, z), de wed. Francis van 
der Heiden (w), Hr. Nicolaas 
Mulders (n) 

  (1/3) de Wielrijt, 1 lopst. Cornelis Peter van de Sanden 
(o), de gem. heide (w, z), Hr. 
Nicolaas Mulders (n) 

  (1/3) Euwsel land en heide, 4 
lopst. 30 roeden 

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

  (1/3) ½ het Nieuw velt, 22 
roeden 

Adriaan Rombouts (o), de 
heide (z, w), Jan v. der Aa (n) 
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  (1/3) het Boogaarts heiveld, 1 
lopst. 

Jan van Beers (o), den 
ackerweg (w), de kind. Jan 
Lemmens (z), deze goederen 
(n) 

  (1/3) de Aanstee van Steeven 
Laurijssen, 42 ½ roeden 

Wouter Klaassen (o), de gem. 
straat (z), dezelve (z), Jan van 
der Aa (n) 

  (1/3) het Bieseven, 2 lopst. 42 
roeden 

deze goederen (o), Peter 
Dijkmans (w), Cornelis Peter 
van de Sanden (z), de kind. 
Peter Dijkmans (n) 

  (1/3) het Beeken heiveld, 1 
lopst. 30 roeden 

deze goederen (o), Wouter 
Klaassen (z), Peter Dijkmans 
(w), Jacobus Kastelijns (n) 

  (1/3) de Groote Voorschans 
of  Groot heiveld, 3 lopst. 

Cornelis Peter van de Sanden 
(o), den ackerweg (z), de 
kind. Jan Lemmens (w), Jan 
van Beers (n) 

  (1/3) heiveld in de Hollanden, 
1 lopst. 30 roeden 

de gem. heide (o), Joost 
Huijbregts (z), de gem. 
heivelden (w), de kind. 
Anthonij Verhagen (n) 

  (1/3) den Staartbeemd, 1 
lopst. 20 roeden 

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

  (1/3) den Vooreijndschen 
beemd, 1 lopst. 15 roeden 

Jan van der Aa (o), deze 
goederen (z), de kind. Jan 
Lemmens (n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
den Heer van Oirschot idem   
den Abt van St. Truijden idem   
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v en 22, fiche 1, rij 
4 

Schuldbekentenis / gelofte betr. voorg. verkoop / in marge: 
aflossing 1793 

2-12-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Helena * debitrice / geloveres   
Hendrikx, Jan Marcelus e.v. * debiteur / gelover   
Verhagen, Anthonij Michiel broer / crediteur   
 schepenen etc.als voor   
Verhagen, Anthonij schepen 1793   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris 1793   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v t/m 24, fiche 1, rij 
4 

Verkoop / transport  15-12-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Catharina * verkoopster Hoogemierde  
Luijten, Wouter e.v. *    
van de Ven, Jacobus vader / koper Lagemierde  
  kamer v.d. huijzinge, schop 

en aangelag, 3 lopst. 6 ½ 
Adriaan van de Ven (o, n), de 
gem. straat (w), de koper (z) 
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roeden, Lagemierde, het 
Vloeijeinde 

  ½ Land de Braak, 2 lopst. 
46½ roeden 

de koper (o), Jan Tops (w), 
Adriaan van de Ven (z), 
Nicolaas van Loon (n) 

  den halven Smeelberg, 1 
lopst. 4 roeden 

Adriaan van de Ven (o), 
Nicolaas van Loon (w, n), de 
gem. heide (z) 

  den halven Heilaarenbeemd, 
1 lopst. 45 roeden 

Willem van Beers (o), de 
stroom (w), Adriaan van de 
Ven, (z, n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24 t/m 25v, fiche 1, rij 
5 

Verkoop / transport  15-12-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Jacobus verkoper Lagemierde  
van de Ven, Adriaan zoon / koper het half Aangelag, 2 lopst. 

36½ roeden, Lagemierde, het 
Vloeijeinde 

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

  ½ Land de Braak, 2 lopst. 
46½ roeden 

de verkoper (o), Jan Tops 
(w), de koper (z), Nicolaas 
van Loon (n) 

  den halven Smeelberg, 1 
lopst. 4 roeden 

de koper (o), Nicolaas van 
Loon (w, n), de gem. heide 
(z) 

  den halven Heilaaren beemd, 
1 lopst. 45 roeden 

Willem van Beers (o), de 
stroom (w), de koper (z, n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v t/m 26v, fiche 1, 
rij 5 

Verkoop / transport  15-12-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Adriaan verkoper Lagemierde  
van de Ven, Jacobus vader / koper deel in de Heilaaren (o), ca. 

48 roeden, Lagemierde 
Willem van Beers (o), de 
stroom (w), de koper (z), de 
verkoper (n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27 en 27v, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport  15-12-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Adriaan verkoper Lagemierde  
Tops, Jan * koper   
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Huijbregts, Johanna e.v. * koopster de helft in de Braak, 2 lopst. 
46 ½ roeden, Lagemierde 

Jacobus van de Ven (o), de 
andere helft (n), de koper (w, 
z) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 t/m 29, fiche 1,rij 5 Transport van ( ¼ )obligaties  20-1-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoeven, Walterus  transportant Diessen  
Verhoeven, Cornelia dochter / transportante   
Cools, sr. Wilbort verkrijger Diessen  
het Corpus van Lagemierde rentgelder   
van Helmondt, Marten geldschieter 1750   
het Corpus van Hulsel rentgelder   
Jansen, Joseph geldschieter 1750   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29 t/m 30, fiche 1,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte betr. lening, brood, winkelwaren 22-1-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooris, Jan Marten * debiteur / gelover Lagemierde  
Sweens, Meggelina e.v. * debitrice / geloveres   
Leesten, Francis Jan crediteur   
Leesten, Mathijs Jan idem   
Leesten, Elisabet Jan creditrice   
Huijbregts, Willem schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v en 31, fiche 2,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1791 22-1-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus debiteur / gelover Lagemierde  
Leesten, Francis Jan geldschieter / crediteur   
Leesten, Mathijs Jan idem   
Leesten, Elisabet Jan geldschietster / credit.   
 schepenen etc.als voor   
Martens, Willem schepen 1791   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v t/m 34, fiche 2, rij 
1 

Verkoop / transport  3-2-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ham, Johannis * verkoper Hulsel  
van der Heijden, Anna Maria e.v. * verkoopster   
Linkels, Jan # koper Netersel  
Paridaans, Cornelia e.v. # koopster huijzing, schuur, stal, hof en 

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

Hendrik Maas (o), Peter 
Roest (w), Jacobus Maas (z), 
de gem. straat (n) 
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  ½ den Blokken acker, 2 lopst. 
54 ½ roeden 

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

  ½ den Daal acker, 1 lopst. 
52½ roeden 

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

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

Peter Dijkmans (zijde), den 
ackerweg (zijde) 

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

de gem. straat (zijde), 
Jacobus 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 Eusel en heide, 4 
lopst. 30 roeden 

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

  den Reutel acker, 2 lopst. Wouter Klaassen (o, n) 
  het Bogaards heiveld, 1 lopst.  
Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

renthefster   

Verbaandert, Jan (zoon) / rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeinen idem   
den Armen van Hulsel idem   
den Abt van St. Truijden idem   
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34 t/m 35, fiche 2, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing  1789 9-2-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Jan debiteur / gelover Hoogemierde  
Verbaandert, Adriaan Hendrik * geldschieter / crediteur   
Hermans, Jozijna e.v. *    
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 en 35v, fiche 2,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  24-2-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Ancem * debiteur / gelover Hulsel  
Sweens, Johanna e.v. *    
van Loon, Nicolaas # geldschieter / crediteur Lagemierde  
Cornelis, Engelina Willem e.v. #    
Sweens, Cornelis borg   
Verhagen, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 t/m 38v, fiche 2, rij 
2 

Transport na openbare verkoop  2-3-1789 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Adriaan verkoper / momboir   
van Diessen, Anna verkoopster   
Fabrie, Jan i.n.v. momboir / verkoper   
van Diessen, (3 mind. kind.*) Jacobus +    
Fabrie, Petronella moeder van *   
van Diessen, Peter + (groot)vader / erflater Hoogemierde  
Kooijmans, Catharina + (groot)moeder / erfl.   
Luijten, Jan Jan Baptist koper huijsinge, stallinge, schuur, 

schop, hof en aangelag, 1 
lopst. 22 roeden, 
Hoogemierde, den Bergh 

de gem. heijde (o, n), de kind. 
Jacobus Staats (w), de gem. 
straat (z) 

  den Beekacker, 4 lopst. 4 
roeden 

de kind. Jacobus Staats (o), 
Willem Geerts (w), Adriaan 
van Hees (z), de gem. straat 
(n) 

  het Heesterven, 2 lopst. 5 
roeden 

Hendrik Verbaandert den 
jongen (o), Jacobus van 
Leendt (w), den zelven (z), de 
verkopers (n) 

  den Voorsten beemdt, 2 lopst. 
33 roeden 

Anthonij Paridaans (o), 
Willem Huijbregts (w), 
Jacobus Kools (z, n) 

  den Leijacker, 40 roeden Hermanus Dijkmans (o), 
Hendrik Verbaandert (w), de 
molenstraat (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  de halve Leureijt aan het 
Leijbroek, 30 roeden 

de wed. Jan Adriaansen (o), 
Jacobus Willems (w, z), 
Adriaan van Hees (n) 

  den acker van Wouter 
Strooijbants, 2 lopst. , in de 
Beekacker  

Jacobus van Leendt (o), de 
kind. Jacobus Staats (w), 
Hendrik Peter Verbaandert 
(z), de gem. heijde (n) 

  den Polder, aan de Brevensen 
dijck, 1 lopst. 30 roeden 

Jacobus van Leend (o, z), de 
gem. heijde (w), de verkopers 
(n) 

  het Ven met het heijvelt aan 
den Brevensen dijck, samen 2 
lopst. 23 roeden 

de wed. Hendrik van 
Helmond (o), den Brevensen 
dijck (w), Jacobus van Leendt 
(z), de gem. heijde (n) 

  ¼ het Doolbroek, het geheel 
1 lopst. 30 roeden 

 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbeurde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Capittel van Hilvarenbeek idem   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
Wittens, Adriaan idem   
de Roon, C.  subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 t/m 40, fiche 2, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  2-3-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Jan Willem * debiteur / gelover Hoogemierde  
Schoormans, Johanna e.v. * debitrice  / geloveres   
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Jooris, Jasper # geldschieter / crediteur Reusel  
Ivo, Maria e.v. #    
Schoormans, Joost borg   
van den Borne, Lambert idem   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40 t/m 43, fiche 2, rij 2 Verkoop / transport  2-3-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Anneke * verkoopster   
van Vessem, Adriaan e.v. *    
van de Sanden, Jenneke # verkoopster   
van Tilburg, Willem #    
van Vessem, Hendrik Janssen i.n.v. verkoper   
van Vessem, (6 mind.kind. ^ ) Hendrik 
Janssen 

   

van de Sanden, Anthonet + moeder van ^   
van de Sanden, Jan Marten + (groot)vader / erflater Hoogemierde  
Schots, Maria + (groot)moeder / erfl.   
Schots, Norbert **    
Schots, Jan Baptist **    
Schots, Anthonet **    
Schots, Peter + vader v. ** / erflater Ravels  
Schots, Maria Catharina ## verkoopster (afwezig) Brussel  
Schots, Jan + vader v. ## / erflater Turnhout  
Schots, Jan Jansse + *# erflater Hoogemierde  
Janssen, Jan Willem e.v. ^^ koper   
Schoormans, Johanna  ^^ koopster huijs, hof en aangelag, 3 

lopst. 45 roeden, 
Hoogemierde, de Stadstraat 

de gem. straat (o), Jan van 
den Berg (w), de kind. Jan 
van Loon (z), Hendrik 
Janssen (n) 

  den Beed over de Aa, 50 
roeden 

deze goederen (o), de stroom 
(w), Cornelis Hermans (z), 
Bastiaan Merks (n) 

  het Eersel, 25 roeden de gem. heide (o), deze 
goederen (w), Cornelis 
Hermans (z), Bastiaan Merks 
(n) 

  het Nieuw veldeken aan de 
schuur, ca. 8 roeden 

de gem. straat (o), deze 
goederen (w), de kind. Jan 
van Loon (z), Hendrik 
Janssen (n) 

  de Plaats van Cristjaans huijs de gem. heide (o), deze 
goederen (w), Mathijs van 
den Berg (z), de kind. Jan van 
Loon (n) 

  Land neffens de Meijntjens 
steede, 1 lopst. 

deze goederen (o), Jan van 
den Berg (w), Mathijs van 
den Berg (z), de kind. Jan van 
Loon (n) 

  een Dries, 45 roeden Jan Baptist Schoormans (o), 
de heide (w), de kind. Jan van 
Loon (z, n) 

  den Bosacker, 1 lopst. Jan van den Heuvel (o), 
Adriaan Larmit (w), Adriaan 
Merks (z), Adriaan 
Verbaandert (n) 
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  de Veldekens, 2 lopst. de kind. Jan van Loon (o, n), 
de heide (w), Jan van den 
Berg (z) 

  den Drossaardshoek, 6 roeden deze goederen (o), Jan van 
den Berg (w), Mathijs van 
den Berg (z), de kind. Jan van 
Loon (n) 

  ½ de Broekstreep, het geheel 
2 lopst. 

Francis van Eindhooven (o), 
Joseph Schoormans (w), 
Hermanus Dijkmans (z), Jan 
van den Berg (n) 

Schoormans, Jan ^* broer van ^^   
(Schoormans ?), Jenneke 2e e.v. *** moeder van ^*   
Schots, Jan den ouden *** vader van *#   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domeinen idem   
den Armen van Hoogemierde idem   
de Abdije van Everbeurde renthefster   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
de Roon, C. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v t/m 45, fiche 2, rij 
3 

Verkoop / transport (2x)  3-3-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Cornelia e.v. * verkoopster Netersel  
Linkels (Rinkels), Jan *    
van der Heijden, Corstiaan koper ½ schuur (w) met de grond, 

bij de hoeve, Hulsel 
 

van der Heijden, Jan eigenaar andere ½    
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter idem   
de Roon, C. subst. secretaris   
van der Heijden, Jan koper 1/7 in den Groot acker (n) 

met den houtwas daaraan, 3 
lopst. 26 roeden, Hulsel 

Corstiaan van der Heijden (o) 
, den ackerweg (w), de koper 
(z), de verkoopster (n) 

den Abt van St. Truijden verkoper   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v en 46, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport van erfdeel  3-3-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Johanna e.v. * verkoopster Netersel  
Bogers, Willem *    
van der Heijden, Jan # koper Hulsel  
Hendrikx, Catharina e.v. # koopster 1/6 landerijen, Hulsel  
van der Heijden, Anna + zuster / erflaatster   
den Abt van St. Truijden rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v en 47, fiche 2,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1803 15-4-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Adriaantje e.v. * debitrice / geloveres Lagemierde  
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Swaans, Peter * debiteur / gelover   
van Loon, Jan Anthonij vader / borg   
van Loon, Hendrik broer / geldschieter   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   
Verhagen, B. schout 1803   
Swaanen, Cornelis schepen 1803   
van Beers, Lavrijs idem   
Box, H. secretaris 1803   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47 t/m 48, fiche 2, rij 3 Verkoop / transport  28-4-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Havermans, Helena e.v. * verkoopster Poppel  
Luijten, Jan *    
Verheggen, Jan koopman / koper Hilvarenbeek  
  den Donkbeemd en den Horst 

daarin, samen 6 lopst. 10 
roeden, Lagemierde, Dun 

de kind. Jan Jacobus 
Lemmens (o), de stroom (w), 
Gerrit en Anneke 
Woestenberg (z), Embregt 
Dijkmans (n) 

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

 

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

Verkoop / transport  7-7-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Josephus verkoper Hoogemierde  
Plompen, Margo * verkoopster   
Hermans, Cornelis e.v. *    
Plompen, Jacobus vader / koper / mede 

eigenaar andere delen 
1/8 erfsteede, huijsinge, stal, 
schuur, schop, hof en 
aangelag, landerijen, 
Hoogemierde, de Smitstraat 

 

Wouters, Geertruij + moeder / erflaatster   
Plompen, …… # mede eigenares andere 

delen 
  

Riebergs, Aelbert e.v. #    
de Abdije van Everbeurde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
Vinken, Peter idem   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

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

Transport na openbare verkoop  9-7-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Janssen in de Berge, Jan wedn.v. Maria 
Schoormans 

verkoper Hoogemierde  

Janssen, Jan (den jonge) zoon / mede verkoper   
Janssen, Catharina * dochter / mede verk.   
Donkers, Willem e.v. *    
Verspaandonk, Jan + ^ eerder koper (vervalt)   
Verbaandert, Adriaan # koper Hoogemierde  
Hermans, Jozijna e.v. # koopster huijsinge, stal, hof en 

aangelag, 4 lopst. 3 roeden, 
Hoogemierde in de Berg 

Adriaan Verbaandert (o, z), 
de gem. heijde (w, n) 

  den Rijt beemdt, 50 roeden de gem. heijde (o), de kind. 
Jan Vroomans (z), Adriaan 
Verbaandert (w, n) 

  parc. in het Nieuw veldt, 1 
lopst. 30 roeden 

de gem. heijde (o, n), Adriaan 
Verbaandert (w, z) 

  de Mijntjens steede, 2 lopst. 
23 roeden 

de gem. heijde (o), Jan van de 
Sanden (w), Josep van 
Ostaden (z), Mattijs van den 
Berg (n) 

  de Rijt, 2 lopst. de kind. Jan Vroomans (o), 
Willem Donkers (w), de gem. 
heijde (z), Adriaan 
Verbaandert (n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
van Roij, Annemie wed.v. ^    
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 t/m 54, fiche 2, rij 4 Verkoop / transport  21-7-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Cornelia e.v. * verkoopster Hulsel  
Rinkels, Johannis *    
Paridaans, Steeven # oom / koper   
van der Aa, Anna e.v. # koopster 1/3 huijsinge, stal, schuur, 

hof en aangelag, samen 6 
lopst. 4 roeden, Lagemierde, 
den Braakhoek 

de heijde (o), Peter Willems 
(w), Jan van Beers (z), 
Anthonij Blandkers (n) 

  1/3 den Grooten Beekacker, 
het geheel 4 lopst. 25 roeden 

de straat (o), Peter Willems 
(w), Peter Adriaans (z), 
Marten Snellaarts (n) 

  1/3 Land in de Steebogt, het 
geheel 6 lopst. 18  roeden 

Corstiaan Roevens (o), 
Marten Snellaarts (w, z), de 
heijde (n) 

  1/3 den Klijnen Beekacker, 2 
lopst. 

Peter Willems (o), Peter 
Adriaansen (w), Jan van 
Beers (z), Anthonij Blankers 
(n) 

  1/3 den Loeacker, het geheel 
1 lopst. 33 roeden 

Adriaan van de Sanden (o), 
Jan Versandt (w), Jan van 
Beers (z), Hendrik de Prost 
(n) 

  1/3 in 2 perc. gent. den Dries 
bij Frans Hendricx (tussenin 
een waterloop), 2 lopst. 45 r., 
naast Hulsel 

Peter Adriaans (o), Jan van 
Beers (w), de kind. Simon de 
Leest (z), de Beekestraat (n) 

  1/3 den Donk en Voorts 
(voorst) Beeks Eusel, het 

de heijde (o), de stroom (w), 
Goijaart Janssen (z), Jan 
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geheel 6 lopst. 28 roeden, in 
de Donken 

Mercx (n) 

  1/3 de Keetellapper, 1 lopst. 
naast Hulsel 

Jan Goutsmits (o, n), Cornelis 
Snellaarts (w), Jan van de 
Sanden (z) 

  1/3 den Agtersten Beekacker, 
2 lopst. 25 roeden 

Adriaan Larmit (o), Willem 
van Beers (w), Hendrik 
Swaanen (z), Hendrik van de 
Sanden (n) 

  1/3 Landt het Willekens 
Schot, 2 lopst., Hulsel 

Jan Goutsmits (o), de wed. 
Hendrik Peter Hendricx (w), 
Marcelis Jan Hendricx (z), de 
molenstraat (n) 

Paridaans, Jan + vader / erflater / broer 
v.d. koper 

  

Paridaans, Catharina zuster v.d. koper / 
eigenares 1/3  

  

de Domijnen van Brabant rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54 t/m 55, fiche 2, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  21-7-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Steeven * debiteur / gelover Lagemierde  
van der Aa, Anna e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Catharina (onm.) # geldschietster / creditr.   
Verhagen, Adriaantje (onm.) # idem   
Verhagen, Jan + vader van #   
Wittens, Jenneke moeder van #   
Rinkels, Jan ^ borg Hulsel  
Paridaans, Cornelia e.v. ^ idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55v en 56, fiche 2,rij 5 Transport bij erfwisseling  25-7-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Goijaart transportant Lagemierde  
van Beers, Jenne wed.v. Cornelis van de 
Sanden 

verkrijgster Hoogemierde  

van de Sanden, (6 kind.) Cornelis mede verkrijgers het Heijvelt aan de Suetrijt, 2 
lopst. 13 roeden, 
Hoogemierde 

het gem. heijvelt (o), het 
volgende perc. (w), een 
heijveldt (z), Jan Schoormans 
(n) 

  het Heijveldt aan ’t gemeente 
heijveldt , 1 lopst. 44 roeden 

Hendrik Janssen (o), Gerrart 
Kools (w), Lambert van den 
Borne (z), het vorige perc. (n) 

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

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v en 57, fiche 2,rij 5 Transport bij erfwisseling  25-7-1789 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Jenne wed.v. Cornelis van de 
Sanden (en kinderen) 

transportanten Hoogemierde  

van Vessem, Mathijs schoonzn./ assistent   
Janssens, Goijaart verkrijger Lagemierde  
  de Beemt bij de Hoolstraat, 

29 roeden, Hoogemierde 
de stroom (o), de Hoolstraat 
(w), de verkrijger (z), 
Cornelis Woestenberg (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v en 58, fiche 2,rij 5 Verkoop / transport  30-7-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mathijssen, Maria e.v. * verkoopster Lagemierde  
van Eijndthoven, Francis *    
Vinken, Peter koper Hoogerheide  
  kamer met het aangelag, 1 

lopst. 26 roeden, 
Hoogemierde , de 
Arendonkse straat 

Jan van den Heuvel (o), de 
gem. straat (w), Anthonij van 
Hest (z, n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v t/m 61v, fiche 2, 
rij 5 

Verkoop / transport (1/8 en 1/11) van 
alles (ook inboedel) 

 3-9-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan Marcelis * verkoper Hulsel  
van der Heijden, Maria wed.v. Marcelis 
Jan Hendricx  

stiefmoeder / koopster (1/8 en 1/11) huijsinge, hof 
en aangelag, stal, schuur, 
schop etc., 6 lopst., Hulsel 

Peter Willems (o), de 
gemeente 

Sweens, Jennemarie +  moeder van * / erfl.   
Hendricx, Marcelis Jan + vader van * / erflater   
  den Neeren acker, 3 lopst. 47 

roeden 
Joost Dircx + (o, z), Jacobus 
Kastelijns (w), Dirk van der 
Aa (n) 

  den Grooten acker, 3 lopst. Peter Goutsmits (o), den 
molenweg (w), Nijs Janssen 
(z), Jan Lemmens + (n) 

  den Smeelacker, 2 lopst. den molenweg (o), de kind. 
Michiel Verhagen (w), Joost 
Dircx (z), Nijs Janssen (n) 

  het Heesterbosch, 1 lopst. 39 
roeden 

deze goederen (o, z), den 
ackerweg (w), Hendrik Peter 
Hendricx (n) 

  het Heesterbosch (weiland), 1 
lopst. 7 oreden 

Dirk van der Aa (o), den 
ackerweg (w), de gemeente 
(z), deze goederen (n) 

  het Vonderbroek, 2 lopst.  Jacobus Kastelijns (o, z), de 
kind. Michiel Verhagen (w), 
Peter van de Sanden (n) 

  den Santvoorts Beemdt, 1 
lopst. 21 roeden 

de wed. Frans van der Ceelen 
(o), de gemeente (w), de 
erfgen. Hendrik van den 
Broek (z), Joost Dircx (n) 
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  de Raakschot, 3 lopst. Nicolaas van Loon (w), de 
gemeente 

  het Nieuw veldt, 3 lopst. Peter van den Borne (o), de 
gemeente (z, w), Dirk van der 
Aa (n) 

  de Sluijsbogt, 2 lopst. Peter Goutsmits (o), 
Gozewinus van de Wouw (w) 
, Jan Lemmens (z), de kind. 
Michiel Verhagen (n) 

  den Neeren acker, 1 lopst. 53 
roeden 

Adriaan Rombouts (o), Joost 
Dircx (w, z), den zelven (n) 

  den halven Papenbeemdt, 1 
lopst. 32 ½ roeden 

Jan Lemmens (o), de rivier 
(w), Peter van den Borne (z), 
Adriaan Rombouts (n) 

  acker van Jacob Janssen, 2 
lopst. 

Jacob Kastelijns (o), deze 
goederen (w), Dirk van der 
Aa (z), Hendrik Peter 
Hendricx (n) 

  den Grooten hof, 54 roeden Willem Franken (o, n), 
Hendrik Versandt (w), Jan 
Adriaans (z) 

  acker in de aansteede van 
Joost Lucas, 1 lopst. 

Jan Adriaans (o, w), de hoeve 
goederen (z), Goijaart 
Janssen (n) 

  den Koppenbeemdt, 1 lopst. 
15 roeden 

de Aa (o), de heijde (w), Nijs 
Janssen (z), Peter Dircx (n) 

  den Eerdtbrandt en Nijskens 
acker, 3 lopst. 

Dirk van de Voort (o), Nijs 
Janssen (w), Joost Dircx (z), 
Hendrik Peter Hendricx (n) 

  het Leijbroek, 40 roeden, 
Hoogemierde 

de erfgen. Aelbert Otten (o), 
de gem. weg (w), Jan 
Lemmens (z), Thomas van de 
Sanden (n) 

den Abt van St. Truijden rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
het Klooster van Everbeurde idem   
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 en 62v, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport   28-9-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Gerrit verkoper Hoogemierde  
Larmit, Adriaan koper acker den Ouden Dijk, 2 

lopst. 40 roeden, 
Hoogemierde, de Twisselt 

de kind. Jan Vroomans (o), 
Jacobus Plompen (w, n), de 
verkoper (z) 

Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v t/m 63v, fiche 3, 
rij 1 

Verkoop / transport   28-9-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Gerrardt (Gerrit) verkoper Hoogemierde  
Mathijssen, Maria e.v. * verkoopster   
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van Eijndthoven, Francis *    
Verbaandert, Corstiaan koper de Kail, 30 roeden, 

Hoogemierde, de Kerkstraat 
Catharina van de Sanden (o), 
de kerkpad (w), den Armen 
(z), de gem. straat (n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
den Abt van Egternake (Echternach) rentheffer Diessen (St. Denijs)  
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport (4x)  28-9-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Cornelis verkoper   
Dijkmans, Hermanus koper den beemd aan de Lankvoort, 

23 roeden, Hoogemierde 
de gem. heijde (o), Wouter 
van de Gevel (w), de koper 
(z), Joost Schoormans (n) 

  heijveldt aan de Broekstreep, 
30 roeden 

Adriaan Verbaandert (o), de 
koper (w, z), Francis van 
Eijndthoven (n) 

 schepenen etc.als voor   
Lemmens, Jan (Baptist)Marten koper den halven beemdt aan het 

Merienveldt, 53 roeden, 
Hoogemierde 

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

Kools, Gerrardus (Gerrit) koper de Rijntjens, 12 ½ roeden, 
Hoogemierde omtr. de 
Smitstraat 

de kind. Wouter Hermans (o), 
de koper (w), Adriaan Larmit 
(z), Michiel Lurincx (n) 

van den Heuvel, Jan koper den Tijs acker, 58 roeden, 
Hoogemierde 

Maria Verspaandonk (o), 
Adriaan Larmit (w), 
Hermanus Dijkmans (z), 
Hendrik Hermans (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 en 68v, fiche 3,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1802 1-10-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jan Baptist debiteur / gelover Hoogemierde  
Janssen, Jan Baptist geldschieter / crediteur Weelde  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   
Wittens, A. schepen 1802   
Fransen, J. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69 t/m 72, fiche 3,rij 2 Transport na openbare verkoop  6-10-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Voets, Elisabet wed.v. Corstiaan Dircx moeder / verkoopster Hulsel  
Dircx, Leendert verkoper   
Dircx, Maria verkoopster   
Dircx, Cornelia * idem   
Bloikens (Bloeikens), Anthonij e.v. *    
van de Voort, Dirk i.n.v. momboir / verkoper   
Dircx, Johanna (onm.)    
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Dircx, Jan verkoper  (in buitenland)  
van de Sanden, Jan koper Lagemierde  
  huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, Hulsel 
(behalve: kamer, deel v.d. 
hof) 

de gem. straat (o), Jan Ancem 
Dircx (w), Peter van den 
Borne (z), Jan Rinkels (n) 

  den Arting, 3 lopst., Hulsel den ackerweg (o), de 
Peperstraat (w), Cornelis de 
Beer (z), Dirk van de Voort 
(n) 

  acker in het aangelag van 
Hendrik Dircx, 30 roeden 

Dirk van de Voort (o, n), 
Peter van den Borne (w), de 
straat (z) 

  den Putsdries, 1 lopst. 15 
roeden 

de straat (o), Jacobus Maas 
(w), Dirk van de Voort (z), 
Peter van den Borne (n) 

  het heijveldt, 2 lopst. Jacobus van den Hout (o), Jan 
van de Sanden (w), de wed. 
Frans van der Ceelen (z), een 
wegske (n) 

  het Veldeke den Rootkuijl, 1 
lopst. 15 roeden 

Nijs Janssen (o), den Armen 
(w), de heijde (z, n) 

  den Neeren acker, 1 lopst. 15 
roeden 

vrouw v. Wouter Klaassen 
(o), Nijs Janssen (w), een pad 
(z, n) 

  de Plas met den Kwaaden 
Plas van Jan van de Look, 
samen 3 lopst. 

Jan Rinkels (o), de kind. Jan 
Lemmens (w), Adriaan van 
den Broek (z), Adriaan 
Rombouts (n) 

  den Agtersten Arting, 3 lopst. 
42 roeden 

Jan Adriaanse (o, n), Cornelis 
de Beer (w), een pad (z) 

  Jan Rijssens steedeke, 1 lopst. de straat (o, z), Marcelis 
Hendricx (w), Peter Willems 
(n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
de Abdije van St. Truijden renthefster   
de Pastoor van Hulsel rentheffer   
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   
van der Ceelen, Peeter getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v en 73, fiche 3,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  14-10-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Adriaan * debiteur / gelover Lagemierde  
Panenborg, Helena e.v. * debitrice / geloveres   
van Loon, Nicolaas geldschieter / crediteur   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v en 74, fiche 3,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1802 14-10-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis Peter * debiteur / gelover Lagemierde  
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Klessens, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Leesten, (3 kind.) Jan geldschieters / credit.   
 schepenen etc.als voor   
Leesten, Matijs credit./ ontv. 1802   
Willems, (kind.) Peter debiteuren 1802   
Verhagen, Bartel schepen 1802   
Swaanen, Cornelis idem   
Box, H. secretaris 1802   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v en 75, fiche 3,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing  1806 2-11-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Jacobus debiteur / gelover   
Verhagen, Anthonij schepen / geldschieter Lagemierde  
van Laarhoven, Anthonij borg Hoogemierde  
Martens, Willem schepen (ook 1806)   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   
de Bont, Norbert credit./ontv. 1806 Weelde  
Lemmens, Jan B. schepen 1806   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v en 76, fiche 3,rij 3 Schuldbekentenis / gelofte  9-11-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Cornelis debiteur / gelover Hulsel  
van Loon, Nicolaas geldschieter / crediteur Lagemierde  
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76v en 77, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport  10-11-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Maria wed.v. Hendrik van 
Helmondt 

verkoopster Hoogemierde  

van Dooren, Hendrina wed.v. Walterus 
Peter Lemmens 

idem Reusel  

Eijkens, Sijme koper Reusel  
  den Beemdt over de Aa, 28 

roeden, Hoogemierde, 
Hongeren 

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

Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
 secretaris als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77v en 78, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport  17-2-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vloemans, Cornelis verkoper Lagemierde  
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Woestenberg, Cornelis koper Land in de Hasselt, 1 lopst. 
10 roeden, Lagemierde 

de koper (o, n), Hermanus 
Janssen (w), de kind. Jan 
Lemmens (z) 

Verhagen, Anthoni schepen   
Leesten, Francis idem   
Huijbregts, Willem president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v t/m 82, fiche 3, rij 
4 

Transport na openbare verkoop (5x)  1-3-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hendrik verkoper Hoogemierde  
van Vessem, Adriaan  ^ i.n.v. momboir / verkoper   
Verspaandonk, Hendrik i.n.v. idem   
Janssen, (6 mind. kind. *) Hendrik    
van de Sanden, Anthonet + moeder van *   
Willems, Cornelis koper huijs, hoff en aangelag, 1 

lopst. 10 roeden, 
Hoogemierde, de Stadstraat 

Wouter van de Zanden (o), de 
gem. straat (w), Bastiaan 
Mercx (z), Jan van de Sanden 
(n) 

Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
Huijbregts, Willem president / loco secret.   
Larmit, Adriaan koper de Kailacker, 1 lopst. 46 

roeden 
de straat (o), de kind. Hendrik 
Luijten (w), Jan Fransen (z), 
de wed. Thomas van der 
Sanden (n) 

Willems, Adriaan koper den Voorsten Bremacker, 2 
lopst. 11 roeden 

het Klooster van Everbeurden 
(o, w), Adriaantje Fredrix nu 
Jan Donkers (z), Jan 
Verspaandonk + (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Larmit, Adriaan koper den Boschacker Cornelis Willems (o), Wouter 

van de Sande (w), Hendrik 
Hermans (z), Joseph van der 
Staaden (van Ostaden) (n) 

van Loon, Michiel koper acker op Cristiaans bosacker, 
1 lopst. 

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

van Vessem, Adriaan ^ koper Poppel  
  heijveld in het Grut, 1 lopst., 

Hoogemierde 
Michiel Lurincx (o), Jacobus 
Luijten (w) Jan France 
(Fransen )(z), Goijaart 
Janssen (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v en 83, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  1-3-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Cornelis verkoper Hoogemierde  
Fransen, Jan koper het Sueske, 1 lopst. 55 

roeden, Hoogemierde 
Wouter van der Sanden (o), 
Hendrik Lemmens (w), het 
klooster van Everbeurden (n), 
de gem. straat  (z) 

  den Agtersten dries, 2 lopst. de kind. Jan Vromans (o), 
Gerit Hermans (w), Hendrik 
Hermans (n), Petronel 
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Hermans (n) 
  1/3 heijveld, 13 roeden Jan Pasmans (o), de wed. 

Jacobus Willems (w), Jan 
Baptist Luijten (n), Hermanus 
Dijkmans (z) 

Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
Huijbregts, Willem president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v t/m 84v, fiche 3, 
rij 4 

Verkoop / transport met conditie 23-3-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Broek, Gijsbert verkoper Hulsel  
van den Borne, Peter koper Lagemierde  
  perc. weijland, 15 roeden, 

Hulsel 
de koper (o), de gem. straat 
(w), de verkoper (z), Dionijs 
Jansen (n) 

Dijkmans, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
  huijs, hof en aangelag, Hulsel  
Leesten, Fransus schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 en 85v, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  5-4-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Maria wed.v. Jan Adriaans debitrice / geloveres   
Adriaansen, Gerit debiteur / gelover   
Adriaans, Peter idem   
Adriaans, Jacobus idem   
Adriaans, Dirk idem   
Jongenbloets (Jongbloets), Cornelia 
wed.v. Cornelis Balemans 

geldschietster / 
creditrice 

Weelde  

Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
Martens, Willem idem / loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86 t/m 87, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1808 5-4-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Joseph debiteur / gelover Hoogemierde  
van Spreeuwel, Peter geldschieter / crediteur Ravens (Ravels)  
Schoormans, Jan Baptist borg   
Panjoel, Hendrik idem   
 schepenen etc.als voor   
van Spreuwel, Maria (dochter) / creditrice / 

ontvangster 1808 
Ravels  

Verhagen, Bartel schout  1808   
Lemmens, Jan B. schepen 1808   
Swaanen, Cornelis idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1808   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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87v en 88, fiche 3,rij 5 Vernadering  6-4-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Haavermans, Willem vernaderaar Lagemierde  
Verheggen, Jan koopman /eerder 

koper 
Hilvarenbeek  

  weijde, heijde en houtwas 
gent. den Donkbeemd en den 
Horst daarin, samen 6 lopst. 
10 roeden, Lagemierde, Dun 

de kind. Jan Jacobus 
Lemmens (o), de stroom (w), 
Gerrit en Anneke 
Woestenberg (z), Embregt 
Dijkmans (n) 

Havermans, Helena * eerder verkoopster   
Luijten, Jan e.v. *    
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Jan idem   
Martens, Willem idem / loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v en 89, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1798 7-4-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Haavermans, Willem * debiteur / gelover Lagemierde  
Rinkels, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Lemmens, Jan Jan dienstknecht / 

geldschieter / crediteur 
Lagemierde  

 schepenen etc.als voor   
Havermans ?, Michiel  gemacht. /ontv. 1798   
Verhagen, Anthonij schepen 1798   
Swaanen, C. idem   
Box, H. secretaris 1798   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89v t/m 90v, fiche 3, 
rij 5 

Verkoop / transport met condities 3-7-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Cornelis  * verkoper Hoogemierde  
Verbaandert, Maria e.v. *    
van den Heuvel, Peter # zoon / verkoper   
van den Heuvel, Anthonij # idem   
van den Heuvel, Hendrien # dochter / verkoopster   
van den Heuvel, Marjanna # idem   
Mijnendonks, Jenneke + moeder van #   
Vinken, Peter koper Hoogerheide  
  huijs, hof, ca. 20 roeden, 

Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

de verkopers (o, n), Adriaan 
Larmit (w), de gem. straat (z) 

Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 en 91v, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  21-7-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Godefridus * verkoper Lagemierde  
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Wouters, Hendrina e.v. * verkoopster   
Woestenborgh, Cornelis Jan # koper Tilburg  
Kools, Cornelia e.v. # koopster den beemdt bij de Hoolstraat, 

29 roeden, Hoogemierde 
de stroom (o), de Hoolstraat 
(w), de verkopers (z), de 
kopers (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92 en 92v, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  21-7-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Jan (Baptist) verkoper Lagemierde  
Leesten, (kind.) Jan kopers ½ schuur met de grond 

tegenover de schutsboom, 
Lagemierde 

 

……, wed.v. Jan van Dooren eigenares andere ½ 
(w) 

  

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92v t/m 93v, fiche 4, 
rij 1 

Verkoop / transport  3-8-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Peter i.n.v. gemachtigde /verkoper Netersel  
Vera, Jacobus * constituant   
Vera, Jan * idem   
Cortens (Kortens), Maria (+ ?) moeder van * / erfl. ?   
Cortens, Catharina wed.v. Peter 
Adriaans 

verkoopster Netersel  

Huijbregts, Willem i.n.v. gemachtigde /verkoper   
Cortens, Helena constituante   
Cortens, Jenneke idem   
Vera, Elisabet * idem   
Schalks, Wouter  i.n.v. momboir / verkoper   
Vera, (3 mind. kind. #) Peter +  Oost- en Middelbeers  
Koolen, Johanna moeder van #   
Cortens, Peter koper 2/3 de Leijde (heide, wei- en 

akkerland), samen 13 lopst. 
30 roeden, Hulsel aan den 
Heijkant 

de heijde (rondom) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94 t/m 95v, fiche 4, rij 
1 

Verkoop / transport  26-8-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versant, Jan  verkoper Lagemierde  
Versant, Elisabet * verkoopster   
Otten, Adriaan e.v. *    
Versant, Wouter # broer / koper   
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Aarts, Maria e.v. # koopster 2/3 huijsinge, stal, schuur, 
schop, hof en aangelag met 
den dries, samen 5 lopst. 29 
roeden, Lagemierde aan den 
Heijkant 

de wed. Embregt Lemmens 
(o), de kind. Hendrik van de 
Sanden (w), de kopers (z), de 
straat (n) 

  2/3 den Lammerbog, 2 lopst. 
½ roede 

de kind. Jan Leesten (o), een 
straatje (w), de kind. Hendrik 
van de Sanden (z), de voors. 
dries (n) 

  2/3 het half Voorst beemdeke 
met den horst daarvoor, 1 
lopst. 28 ½ roeden 

de heijde (o), de heijvelden 
(w), het volgende Voorst 
beemdeke (z), Hendrik 
Swaanen (n) 

  2/3 het Voorst beemdeke met 
den Santhorst daaraan, 1 
lopst. 28 ½ roeden 

de heijde (o), de heijvelden 
(w), Bert de Bruijn (z), het 
voors. beemdeke (n) 

  2/3 den Hulsbosch of 
Beekacker, 2 lopst. 12 ½ 
roeden 

Hendrik Swaanen (o), de 
kind. Peter Panenborg (w), 
het Beekestraatje (z), Jan van 
Dooren (n) 

  2/3 den Looacker, 1 lopst. 14 
roeden 

Steeven Paridaans (o), de 
wed. Embregt Lemmens (w, 
n), Peter Adriaans (z) 

Versant, Bartel + ^ vader / erflater   
Lemmens, Jenne + e.v. ^ moeder / erflaatster   
……., wed.v. Jan Francis Janssens eerst renthefster   
Janssens, Petrus nu rentheffer   
Janssens, Jacobus idem   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96 t/m 97, fiche 4, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  26-8-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versandt, Wouter * debiteur / gelover Lagemierde  
Aarts, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Laurens geldschieter / crediteur Breda  
Otten, Adriaan borg   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97v t/m 99, fiche 4, rij 
2 

Verkoop / transport  6-9-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Hermanus verkoper Hoogemierde  
van Loon, Peternella verkoopster   
van Loon, Michiel broer / koper 1/3 huijsinge, schuur, schop, 

stallingen, hof en aangelag, 
landerijen met nog een 
vervallen huijsinge etc., 
Hoogemierde 

 

  1/12 in 2 erfsteeden, 
huijsinge, landerijen etc., 
Lagemierde 
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van Loon, Jan + vader / erflater   
Dijkmans, Elisabet + moeder / erflaatster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
de Abdije van Everbeurde renthefster   
den Armen van Hooge- en Lagemierde rentheffer   
den Armen van Reusel idem   
…….., wed.v. Peter Vugts renthefster   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  7-9-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Meggel * verkoopster Lagemierde  
Gooris, Jan e.v. * verkoper   
Sweens, Elisabet verkoopster   
Sweens, Peter verkoper (afwezig)   
Roest, Peter koper parc. ackerlandt met klein 

houtbosken gent. Land de 
Bugt, 2 lopst. 20 roeden, 
Hulsel 

Jan van de Sanden (o), de 
kind. Cornelis de Beer (w, n),  
de wed. Frans van der Ceelen 
(z) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1795 30-9-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Jan Adriaan * debiteur / gelover Hulsel  
van der Ceelen, Cornelia e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Laurens geldschieter / crediteur Breda  
van de Sanden, Adriaan borg Lagemierde  
 schepenen etc.als voor   
Verhagen, Anthonij schepen / gemacht./ 

ontvanger 1795 
  

Leesten, Francis schepen 1795   
 

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

Verkoop / transport  30-9-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik den ouden verkoper   
Verbaandert, Hendrik * zoon / koper Hoogemierde  
van Spreuwel, Adriaantje e.v. * koopster huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, 51 roeden, 
Hoogemierde, de Koistraat 

de kind. Jan Bapt. van Leendt 
(o), Willem Martens (w), de 
gem. straat (z), een pad (n) 

  den Koorenbogt, 2 lopst. 58½ 
roeden 

Anthonij van Laarhoven (o), 
de kind. Jan Bapt. van Leent 
(w), het klooster van 
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Everbeurde (z), de straat (n) 
  het Heijvelt aan de Hoolstraat 

, 1 lopst. 
de gem. straat (o), Jan Joseph 
Lemmens (w), Willem 
Martens (z), Jan Jacobus 
Luijten (n) 

  den Beekacker, 1 lopst. 16 
roeden 

Hendrik Peter Verbaandert 
(o, n), Willem en Peternel 
Martens (w), Jan Pasmans (z) 

  den Winkelbeemdt, 1 lopst. 
45 roeden 

de stroom (o), een wegske 
(w), Jan Bapt. Lemmens (z), 
de kind. Jan Bapt. van Leendt 
(n) 

  den Winkelhorst, 2 lopst. Jacobus Willems (o), de kind. 
Jan Adriaanse (w), een 
straatje (z), ’t klooster van 
Everbeurde (n) 

  de Steede, 1 lopst. 30 roeden Jan Pasmans (o), Hendrik 
Peter Verbaandert (w), 
Willem Martens (z), de straat 
(n) 

  den Hoolstraatsen beemdt, 1 
lopst. 33 ½ roeden 

de stroom (o), de straat (w), 
de kind. Jan Bapt. van Leendt 
(z), Jan van de Pas (n) 

  den Kerkacker met den Reep 
daaraan, samen 1 lopst. 51 
roeden 

’t klooster van Everbeurde (o) 
, Anth. Paridaans (w), Willem 
Martens (z), Jan Jacobus 
Luijten (n) 

  den Halven Leijacker, 40 
roeden 

Jan Bapt. Luijten (o), de 
straat (w, z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  weijlandt en bosch in het 
Catharina heijveldt, 50 
roeden 

Jacobus Willems (o), de kind. 
Jan Bapt. van Leendt (w), Jan 
van de Sanden (z), Anthonij 
van Laarhooven (n) 

  den Opper, 2 lopst. Jan Bapt. Luijten (o), Jan Jac. 
Luijten (w), Hendrik 
Lemmens (z), Willem 
Huijbregts (n) 

  ’t Heijvelt aan den Vonderpat 
, 1 lopst. 18 roeden 

Jan Lemmens (o), ’t klooster 
(van Everbeurde) (w), Jan 
Pasmans (z), Cornelis van 
den Heuvel (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1807 30-9-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik den jongen * debiteur / gelover Hoogemierde  
van Spreuwel, Adriaantje e.v. * debitrice / geloveres   
Hens, Anna Catharina wed.v. Jan 
Andriessen 

geldschietster / 
creditrice 

Ravels  

 schepenen etc.als voor   
Andriessen, Peter crediteur / ontv. 1807   
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Verhagen, B. schout 1807   
Martens, Willem schepen 1807   
Huijbregts, Wout idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1807   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1804 8-10-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Maria wed.v. Anthonij van den 
Heuvel 

debitrice / geloveres Hoogemierde  

Huijbregts, Willem president / assistent / 
borg 

  

Verhagen, Laurens geldschieter / crediteur Breda  
Martens, Willem schepen (ook 1804)   
Verhagen, Anthonij idem   
 secretaris als voor   
Verhagen, Bartel schout 1804   
Huijbregts, Wouter schepen 1804   
Hoosemans, J.F. secretaris 1804   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
106v t/m 108v, fiche 
4, rij 3 

Transport na openbare verkoop (3x)  26-10-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Hendrina wed.v. 
Cornelis van Ostaden 

verkoopster Lagemierde  

van Ostaden, Joseph i.n.v. momboir / verkoper   
van den Heuvel, Jan i.n.v. idem   
van Ostaden, (5 mind. kind.) Cornelis +    
Vingerhoets, Peter koper het Klijn Braaksken of het 

Helle, 1 lopst. 9 roeden, 
Lagemierde omtr. den molen 

Adriaan Otten / Jan Baptist 
Dijkmans (o), Adriaan Larmit 
(w), Jan Bapt. Dijkmans (z), 
Nicolaas van Loon (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   
Janssens, Godefridus koper den Heijlaaren beemdt met 

den Santhorst daaraan, 1 
lopst. 4 roeden, Lagemierde 
aan het Vloeieijnde 

Willem van Beers (o), 
Leendert Adriaans (w), Jan 
Bapt. van Loon (z), Cornelis 
Snellaarts (n) 

Rees, heer Rocus predikant / koper het Weijken, 1 lopst. 15 
roeden, Hulsel 

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

 

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

Verkoop / transport  1-11-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis (en h.vrouw) verkopers Hoogemierde  
Mercx, Bastiaan  e.v. * schoonzoon / koper   
Willems, Elisabet * koopster huijs, hof en aangelag, 1 

lopst. 10 roeden, 
Hoogemierde, de Stadt str. 

Wouter van de Sanden (o), de 
gem. straat (w), de kopers (z), 
Jan van de Sanden (n) 
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Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
 secretaris als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1800 1-11-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Sebastiaan debiteur / gelover Hoogemierde  
van Loon, Pieter geldschieter / crediteur Diessen  
van den Borne, Lambert Jacobus borg   
Luijten, Jan Hendrik idem   
 schepenen etc.als voor   
Engelen, Godefridus crediteur / ontv. 1800 Diessen  
Luijten, Jan Hendrik schepen 1800   
Wittens, Adriaan idem   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1799 8-11-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Johannis debiteur / gelover Lagemierde  
van Loon, Nicolaas * geldschieter / crediteur   
Cornelis, Engelina Willem e.v. * creditrice   
Palms, Willem borg Lagemierde  
Weijers, Anna Maria e.v. # borg   
Mercx, Laurens #    
Verhagen, Anhonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   
van Beers, Laureijs i.n.v. voogd /administr.1799   
Mercx, (2 mind. kind. ^ ) Jan    
Palms, Helena + moeder van ^   
Verhagen, B. schout 1799   
Swaanen, Cornelis schepen 1799   
Box, H. secretaris 1799   

 

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

Verkoop / transport  7-12-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Voort, Dirk e.v. * verkoper   
van der A, Catharina Dircx *    
van der A, Ancem Dircx mede verkoper (in buitenland)  
van der A, Adriaan + vader / erflater Hulsel  
van der A, Jan Dircx oom / koper 1/5 in 2 erfsteden, huijsinge, 

stallinge, hoove en aangelag, 
landerijen, Hulsel 

 

van der A, Dirk mede eigenaar   
van der A, Maria mede eigenares   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Capittel van Oirschot idem   
het Klooster van Everbeurde idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
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Dijkmans, Peter schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113v en 114, fiche 4, 
rij 4 

Verkoop / transport  7-12-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Adriaan verkoper   
Janssen, Hendrik * koper Hulsel  
Verhagen, Hendrina e.v. * verkoopster den Smeelacker, 1 lopst. 35 

roeden, Hulsel in de acker 
den ackerweg (o), Peter 
Goutsmits (w), Jacobus 
Kastelijns (z), den Armen (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  9-12-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mulders, juffr. Elisabet i.n.v. lasthebbende / zuster / 
verkoopster 

Bladel  

Mulders, hr. Nicolaas    
Luijten, Anthonij koper huijsinge, stallinge, hof, ca. 

20 roeden, Lagemierde, het 
Vloeieijnde 

Jacobus van de Ven (o, n), de 
straat (w), Jan Tops (z) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115v en 116, fiche 4, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1803 9-12-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Anthonij debiteur / gelover Lagemierde  
Mulders, hr. Nicolaas crediteur Bladel  
 schepenen etc.als voor   
van de Ven, Martinus erfgen.v. */ ontv. 1803   
Mulders, Elisabet + *    
van Beers, L. debiteur 1803   
Verhagen, B. schout 1803   
Swaanen, C. schepen 1803   
Box, H. secretaris 1803   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116v t/m 119, fiche 4, 
rij 5 

Verkoop / transport  3-1-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Hendrik verkoper Hoogemierde  
van Leendt, Jacobus idem   
van Leendt, Jan idem Antwerpen  
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van Leendt, Jan Baptist + vader / erflater Hoogemierde  
Verbaandert, Maria + moeder / erflaatster   
Baaijens, Jan Anthonij * koper Ravels  
Schoormans, Catharina e.v. * koopster huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, 51 roeden, 
Hoogemierde, de Koistraat 

Jan Pasmans (o), Hendrik 
Verbaandert (w), de straat (z), 
Willem Huijbregts (n) 

  het Nieuwvelt, 1 lopst. 40 
roeden 

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

  den Steltacker, 1 lopst. 24 
roeden 

Anthonij Paridaans (o), 
Willem Martens (w), den 
Vonderpat (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  den Geeracker, 2 lopst. 30 
roeden 

de molenstraat (o), Jan 
Baptist Lemmens (w, n), Jan 
Jacobus Luijten (z) 

  den Verlooren kost, 16 
roeden 

de wed. Jacobus Willems (o), 
Hendrik Wittens (w), 
Anthonij van Laarhoven (z), 
Willem Martens (n) 

  den Koorenbogt, 3 lopst. 28½ 
roeden 

Hendrik Verbaandert (o), Jan 
Jacobus Luijten (w), het 
Klooster van Everbeurde (z), 
de gem. straat (n) 

  den Boschacker, 1 lopst. 3 
roeden 

Hermanus Dijkmans (o), 
Adriaan Verbaandert (w), Jan 
Jacobus Luijten (z, n) 

  de Nieuw Bugt, 5 lopst. 7 
roeden 

de wed. Jacobus Willems (o), 
de gem. straat (w), het 
Klooster van Everbeurde (z), 
Jan Joseph Lemmens (n) 

  den Hoolstraatsen beemdt, 1 
lopst. 33 roeden 

de stroom (o), de gem. straat 
(w), Jacobus Luijten (z), 
Hendrik Verbaandert (n) 

  den Winkelbeemdt, 1 lopst. 
45 roeden 

de stroom (o), Hendrik 
Verbaandert (w, z), de wed. 
Jacobus Willems (n) 

  weijde en bos in Catharina 
heijvelt, 50 roeden 

Hendrik Verbaandert (o), 
Hendrik Peter Verbaandert 
(w), Jan van de Sanden (z), 
Anthonij van Laarhoven (n) 

  het Reijke, 5 roeden achter de 
Twisselt 

de kind. Jan Vroomans (o, w) 
, Jacobus Plompen (z), een 
heijveldt (n) 

  het half  heijvelt, 1 lopst. 40 
roeden 

Wouter Luijten (o), Jan van 
den Borne (w), het Reijke (z), 
de heijde (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119v en 120, fiche 4, 
rij 5 

Verkoop / transport  1-2-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 94 
door E.A.M.Verspaandonk 

 33

Rinkels, Jan e.v. * verkoper Hulsel  
Paridaans, Cornelia *    
Franken, Willem koper ½ het Nieuw Eusel, 2 lopst. 

15 roeden, Hulsel aan den 
Heijkant 

de gemeente (o), de wed. 
Hendrik Versant (w, n), de 
andere helft (z) 

van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  21-2-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Wouter verkoper Lagemierde  
Dijkmans, Walterus koper   
Dijkmans, Embregt idem   
Dijkmans, Pieter idem   
van Loon, (3 kind. *) Jan + kopers   
Dijkmans, Elisabet + moeder van *   
Dijkmans, Michiel + 1e e.v. # (groot)vader    
Hermans, Cathalijn + # (groot)moeder   
  schuur met de aansteede, 54 

roeden, Lagemierde, het 
Wellenseijnde 

de wed. Marten de Kort (o), 
de kopers (w), de gem. straat 
(z), Laurens van Beers (n) 

  het Landt den Bogt, 47 
roeden 

de kopers (o, z), den gem. 
weg (w), Anthonij van Baar 
(n) 

  den Houtert, 31½ roeden Cornelis van de Sanden c.s. 
(o), de kopers (w), Laurens 
van Beers (z), Jan Gijsbers 
(n) 

  het Klijn Elsken, 32 ¾ roeden Jan Verbaandert (o, n), de 
kopers (z, w) 

den Armen van Reusel rentheffers   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
122 t/m 124, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop / transport  21-2-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaanse, Jacobus verkoper   
Adriaanse, Peter idem   
Adriaanse, Anthonij # idem   
Adriaanse, Dirk idem   
Adriaanse, Jan + * vader Hoogemierde  
Kools, Maria + e.v. * moeder   
Adriaanse, Gerrit ^ broer / koper 4/5 huijsinge, schuur, stal, 

hof en aangelag, 1 lopst. 35 
roeden, Hoogemierde, het 
Kuijldersroode 

Willem Martens (o, n), de 
gem. straat (z, w) 

  4/5 den Steltacker, 2 lopst. 53 
roeden 

Willem Martens (o), een weg 
(w), een straatje (z), de koper 
(n) 
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  4/5 de Leege steede, 2 lopst. 
15 roeden 

Jan Jansse Lemmens (o), de 
straat (w), den Steltacker (z), 
Adriaan van Hees (n) 

  4/5 den Raabogt, 1 lopst. 20 
roeden 

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

  4/5 den Boschacker, 2 lopst. 
10 roeden 

Jan Jacobus Luijten (o), 
Willem Huijbregts (w), 
Hendrik Wittens (z), Jan Jans 
Lemmens (n) 

  4/5 het Reijke bij het 
Leijbroek, 1 lopst. 6 roeden 

Adriaan van Hees (o), de 
wed. Jacobus Willems (w), 
Jan Jan Bapt. Luijten (z), de 
gem. straat (n) 

  4/5 het Heijvelt in de 
Hoolstraat, 4 lopst. 5 roeden 

de stroom (o), de straat (w, 
z), Jan Jansse Lemmens (n) 

  4/5 het Breevens veldeke de gemeente (o), Jan 
Verspreuwel c.s. (w), Jacobus 
Staats (z), de gem. heijde (n) 

Jongebloets, Cornelia wed.v. Cornelis 
Balemans 

renthefster   

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
  uitgezonderd: kamer, hof van 

ca. 12 roeden t.b.v. # 
 

Paridaans, Hendrina e.v. ^ mede koopster   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
124v t/m 125v, fiche 
5, rij 1 

Verkoop / transport  21-2-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Jacobus verkoper   
Adriaans, Anthonij idem   
Adriaans, Dirk idem   
Adriaans, Gerrit idem   
Adriaans, Peter broer / koper 4/5 acker in het aangelag, 2 

lopst. 29 roeden, Lagemierde 
aan den Braakhoek 

de wed. Peer Willems (o, z), 
Leendert Adriaans (w), Jan 
en Paulus Gooris (n) 

  4/5 den Garstacker, 1 lopst. 
18 roeden 

Elisabet Adriaans (o, w), 
Adriaan van de Sanden (z), 
Jan en Paulus Gooris (n) 

  4/5 den Verlooren kost, 1 
lopst. 30 roeden 

 

  4/5 den Donkbeemdt met den 
Santhorst daarin, 1 lopst. 5 ½ 
roeden in de Donken 

de heijde (o), de stroom (w), 
Jan Arn. Aarts (z), het andere 
deel (n) 

Adriaans, Jan + vader / erflater   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Lagemierde idem   
 schepenen etc.als voor   

 
 

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

Schuldbekentenis / gelofte betr. loon en lening 21-2-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Wouter debiteur / gelover Lagemierde  
van Herk, Willemijna dienstmeid / creditrice   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127 t/m 130, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport  2-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus gemachtigde /verkoper Lagemierde  
van de Sanden, Maria * constituante Essen (Oostenrijks Brabant)  
Goossens, Cornelis e.v. *    
van de Sanden, Adriaan broer / koper   
van de Sanden, Wouter idem 1/3 huijsinge, stal, schuur, 

schop, hof en aangelag, 1 
lopst. 18 roeden, Lagemierde 
aan den Heijkant 

Wouter Versandt (o, z), een 
straatje (w), de gem. straat (n) 

Swaanen, Adriaan huurder / gebruiker   
  1/3 het Raakschot, 1 lopst. 58 

roeden 
Jan Marten Gooris (o), de 
heijde (w, n), een straatje (z) 

  1/3 de Huijsplaats, 3 lopst. 20 
roeden 

Jan Baptist van Loon (o), 
Willem van Beers (w), de 
kind. Jan Leesten (z), de gem. 
straat (n) 

  1/3 den Mierman, 2 lopst. 52 
roeden 

Adriaan Larmit (o), een weg 
(w), Steeven Paridaans (z), 
Jan van Dooren (n) 

  1/3 den Hoekacker, 2 lopst. 
32 roeden 

de wed. Jan van Beers (o), 
den weg (w), Jan van Loon 
(z), de kind. Jan Embregt 
Lemmens (n) 

  1/3 den Volder, 2 lopst Aalbert de Bruijn (o), de 
straat (w), Jan van Roij (z), 
Jan van Dooren (n) 

  1/3 den Gullenhoek, 2 lopst. 
36 roeden 

Adriaan van de Sanden (o), 
Cornelis Willems (w), Bert 
de Bruijn (z), Jan Versandt 
(n) 

  1/3 heijveld in het Groot 
heijveldt, 40 roeden 

het straatje (o), Jan van Beers 
(z), het groot heijveldt (w, n) 

  1/3 den Lemmensbogt, 2 
lopst. 2 ½ roeden 

Wouter Versandt (o), ’t 
straatje  (w), Jan van Roij (z), 
de kind. Jan Leesten (n) 

  1/3 den Heijhorst, 2 lopst. 21 
roeden 

Bert de Bruijn (o), Hermanus 
Janssens (w), Cornelis 
Willems (z), Wouter 
Versandt (n) 

  1/3 den Trommelacker, 52 ½ 
roeden 

de wed. Jan van Beers (o, n), 
den gem. weg (w), Cornelis 
Willems (z) 

  1/3 heijvelt, 1 lopst. een straatje (o), de wed. Jan 
Arn. Aarts (w), Hendrik 
Swaanen (z), de wed. 
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Lambert Verbaandert (n) 
  1/3 heijvelt in het voorg. 3 

lopst. 
 

de Abdije van Everbeurde (Averbode) renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer sHertogenbosch  
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Copie van machtiging 
d.d. 30-12-1790 

betr. voorgaande verkoop  2-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Maria e.v. * constituante Essen (Brabant)  
Goossens, Cornelis *    
Janssens, Hermanus gemachtigde Lagemierde  
van de Sanden, Adriaan a.s. koper   
van de Sanden, Wouter a.s. koper 1/3 erfsteede etc., 

Lagemierde, den Heijkant 
 

Swaanen, Adriaan huurder / gebruiker   
van Meel, Joannes getuige   
van Meel, Mattheus idem   
Leesten, Fransus schepen   
Verhagen, Anthonij idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v en 132, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport  2-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Johannis secretaris / verkoper Lagemierde  
…….., Marie wed.v. Adriaan van 
Diessen 

koopster ca. 10 roeden van ’t aangelag 
van de erfgen. Elisabet 
Heuvelmans, Lagemierde aan 
het Mispeleijnde 

de kind. Jan Leesten (o), Jan 
Anthonij van Loon (w), de 
verkoper (z), de koper (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132 t/m 133, fiche 5, 
rij 3 

Verkoop / transport  14-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Cornelis verkoper Hoogemierde  
Vroomans, ( 4 kind.) Jan kopers parc. hof, 20 ½ roeden, 

Hoogemierde aan ’t dorp  
Hendrik Hermans (o), 
Elisabet en Maria Hermans 
(w), de kopers (z), Giele 
Lurincx (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133v en 134, fiche 5, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte  16-3-1791 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Wouter Dircx * debiteur / gelover Hulsel  
de Beer, Geertruij e.v. * debitrice / geloveres / 

moeder van # 
  

van der Heijden, Corstiaan i.n.v. momboir / crediteur   
de  Beer, Cornelis i.n.v. idem   
van der Ceelen (2 mind.kind. #) Jan +    
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Transport na eerdere verkoop  17-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Jan Dircx verkoper / broer van ^   
Dircx, Jan Ansem idem   
Dircx, (broers / zusters) Ansem verkopers (afwezig)   
van der A, Ancem Dircx + (groot)vader / erflater   
van de Voort, Dirk e.v. * verkoper   
van der A, Catharina Adriaan *    
van der A, Ansem verkoper (afwezig)   
van der A, (kind / kleinkind. #) Dirk + kopers ¾ van 1/5 in twee erfsteeden, 

huijsinge, schuren, stallingen, 
hoove en aangelag, landerijen 
, Hulsel 

 

van der A, Dirk + ^    
de Kort, Helena + (groot)moeder van #   
van der A, Maria Dircx + zuster van ^ / 

erflaatster 
Antwerpen  

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Klooster van Everbeurde idem   
het Capittel van Oirschot idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
 secretaris als voor   

 

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

Verkoop / transport  17-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dijk, Jacobus  e.v. * verkoper Ginneken  
van der  A, Catharina Dircx * verkoopster   
van der A, Johanna Dircx # idem   
Moonen, Adriaan e.v. #  Reusel  
van der A, Elisabet ^ verkoopster   
Meeuws, Hendrik e.v. ^  Hulsel  
van der A, Steeven Dircx i.n.v. momboir / verkoper   
Verhof, Adriaan i.n.v. idem   
Verhof, (2 mind. kind **) Cornelis +    
van der A, Peternel Dircx + moeder van **   
van der A, Wouter Dircx ## broer / koper   
de Beer, Geertruij e.v. ## koopster 4/5 huijsinge, schuur, stal, 

hof en aangelag, landerijen, 
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Hulsel 
het Comtoir der Domijnen rentheffer sHertogenbosch  
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137v en 138, fiche 5, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte  24-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Wouter Dircx * debiteur / gelover Hulsel  
de Beer, Geertruij e.v. * debitrice / geloveres   
van Loon, Nicolaas # geldschieter / crediteur Lagemierde  
Cornelisse, Engelina Willem e.v. #    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
138v en 139, fiche 5, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1793 28-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snijers (Sneijers), Wouter * debiteur / gelover Hoogemierde  
van Leendt, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
Tops, Hendrik # geldschieter / crediteur Reusel  
Jooris, Johanna e.v. #    
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
 secretaris als voor   
Verhagen, Anthonij schepen 1793   
Huijbregts, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139v t/m 140v, fiche 
5, rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte  31-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kastelijns, Jacobus * debiteur / gelover Hulsel  
de Beer, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Laurens geldschieter / crediteur Breda  
de Beer, Cornelis junior borg   
van der A (Aa), Wouter Dircx idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
 secretaris als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 18…. 31-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deckers, Jacobus vorster / debiteur / 
gelover 

Lagemierde  

van Heusden, Johannis secretaris / crediteur   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
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van der Ceelen, Peter schepen / loco secret.   
van Heusden, Cornelis i.n.v. ontvanger  18……   
……., wed.v. Jan van Heusden creditrice  18…….   

 

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

Verkoop / transport  31-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Gerrit verkoper / broer v. # het Haagske (Princenhage)  
Horevordts, Martinus Jans zoon v. # / verkoper Geertruidenberg  
Horevordts, Maria Catharina * dochter v. # / 

verkoopster 
Riel  

de Groot, Anthonij Jan e.v. *    
Horevordts, Jan e.v. #    
Schoormans, Hendrina +  #    
Cornelisse, Anthonetta wed.v. Cornelis 
van Herk 

koopster Reusel  

  parc. weijlandt met den horst 
daaraan, gent. den Beemdt, 
samen 4 lopst. 8 roeden, 
Hoogemierde 

Wouter van de Sande (o), 
Adriaan Lartmit (w), de 
stroom (z), de heijde (n) 

Schoormans, (2 kind.) Evert daarvoor eigenaars   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143 en 143v, fiche 5, 
rij 4 

Copie van machtiging  
d.d. 27-3-1791 

 31-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Horevordts, Martinus Jan constituant Geertruidenberg  
Schoormans, Gerardus oom / gemachtigde   
 schepenen als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143v en 144, fiche 5, 
rij 4 

Vernadering  13-4-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Peternel vernaderes Hoogemierde  
Hermans, Maria zuster / idem   
Hermans, Elisabet idem parc. hof, 20 ½ roeden, 

Hoogemierde aan ‘t Dorp 
Hendrik Hermans (o), de 
vernaderes (w), de kind. Jan 
Vroomans (z), Giele Lurincx 
(n) 

Hermans, Cornelis broer / verkoper   
Vroomans, (kind.) Jan kopers   
Vroomans, Anthonij koper   
Vroomans, Catharina koopster   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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144v en 145, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop / transport  9-5-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Willemijn verkoopster   
Sweens, Anna idem   
Sweens, Johanna idem   
Willems, Peter e.v. * koper Hulsel  
Sweens, Peternella * koopster keuken, kamerken, stal van 

de huijsinge, deel v.d. hof, 
Hulsel, 33 3/5 roeden 

 

van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
145v t/m 148v, fiche 
5, rij 5 

Verkoop / transport  31-5-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus verkoper Lagemierde  
Leesten, Francis Jan koper   
Leesten, Mattijs Jan idem   
Leesten, Elisabet Jan koopster huijsinge, brouwerij, ketel, 

kuijp, etc. , schuur, stallinge, 
erve en hof, ca. 2 lopst. 5 
roeden, Lagemierde aan de 
Straat 

de wed. / kind. Francis van 
der Heijden (o), de straat (w), 
den kerkpat (z), de kind. Jan 
Leesten (kopers)(n) 

  den Garstacker, 1 lopst. 31½ 
roeden 

de wed. / kind. Francis van 
der Heijden (o), Laurens 
Mercx (w), Adriaan Larmit 
(z), de kind. Willem van der 
A (n) 

  den Voortacker met een akker 
daaraan, samen 5 lopst. 42 
roeden 

den ackerweg (o), Anthonij 
Paridaans c.s. (w), de kind. 
Jan Verhagen (z), (vrouw v.) 
Ant. van Baar (n) 

  den Solberg of grootmoeders 
acker, 3 lopst. 36 roeden 

de kind. Jan Verhagen (o), de 
kopers (w, n), den ackerweg 
(z) 

  den Broekbeemd, 2 lopst. 5 
roeden 

de kind. Jan Verhagen (o), de 
Aa (w), de gem. dijken (z, n) 

  den Henskens Beemd, 2 
lopst. 24 roeden 

de kind. Jan Verhagen (o), de 
Aa (w), Willem Palms (z), de 
erfgen. Peter Staats (n) 

  den Kipstart, 1 lopst. 12 
roeden 

Cornelis de Laat c.s. (o), de 
straat (w), de kind. Jan 
Verhagen (z), Cristiaan 
Mathijssen (n) 

  de helft in den Heijhorst 
beemdt, 2 lopst. 21 ½ roeden 

Adriaan en Wouter van de 
Sanden (o), een straatje (w), 
de kind. Peter Panenborg (z), 
de kopers (n) 

  den Heijhorst, 2 lopst. 21 
roeden 

Adriaan en Wouter van de 
Sanden (o), Jan van Roij (w, 
z), het voorgaande perc. (n) 

  het Leenbugtje, 1 lopst. 30 
roeden met den halven Pels 
beemdt of Leenbugtje, 1 

de Aa (o), Hendrik Hermans 
(w), Jan Jan B. Luijten (z), de 
kind. Jan Verhagen (n) 
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lopst. 49 roeden (aan elkaar) 
  het Land in den Bogt, 4 lopst. 

15 roeden en land en driesken 
daaraan, 1 lopst. 52 roeden 

Willems Palms (o), den 
ackerweg (w), een weg (z), 
Jan de Kort (n) 

  den Steenacker, 2 lopst. 45 
roeden met het drieske 
daaraan, 53 roeden 

de wed./ kind. Francis van 
der Heijden (o,z), de wed. 
Lambert Verbaandert (w, n) 

  den Fransen beemdt, 4 lopst. 
15 roeden 

de wed. Francis van der 
Heijden (o, n), de Aa (w), de 
wed. Lambert Verbaandert 
(z) 

  de Else, 2 lopst. 42 roeden Jan Verbaandert (o, n), 
Christiaan Mattijssen (w), 
Embregt Dijkmans c.s. (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Reusel idem   
het Comptoir der Domijnen idem   
Janssens, Godefridus huurder / gebruiker   
Verhagen, Anthonij schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  6-6-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Gerrit debiteur / gelover Hoogemierde  
Jongenbloets, Cornelia wed.v. Cornelis 
Balemans 

geldschietster / creditr. Weelde  

Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
 secretaris als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  6-6-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Jenne wed.v. Cornelis van de 
Sanden 

debitrice / geloveres Hoogemierde  

van Vessem, Mathijs schoonzoon / assistent   
Jongebloets, Cornelia wed.v. Cornelis 
Balemans 

geldschietster / creditr. Weelde  

 schepenen etc.als voor   
 
 

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

Vernadering  20-6-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Godefridus vernaderaar huijsinge, brouwerij, ketel, 
kuijp, etc. , schuur, stallinge, 
erve en hof, ca. 2 lopst. 5 
roeden, Lagemierde aan de 
Straat 

de wed. / kind. Francis van 
der Heijden (o), de straat (w), 
den kerkpat (z), de kind. Jan 
Leesten (n) 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 94 
door E.A.M.Verspaandonk 

 42

  den Garstacker, 1 lopst. 31½ 
roeden 

de wed. / kind. Francis van 
der Heijden (o), Laurens 
Mercx (w), Adriaan Larmit 
(z), de kind. Willem van der 
A (n) 

  den Voortacker met een akker 
daaraan, samen 5 lopst. 42 
roeden 

den ackerweg (o), Anthonij 
Paridaans c.s. (w), de kind. 
Jan Verhagen (z), (vrouw v.) 
Ant. van Baar (n) 

  den Solberg of grootmoeders 
acker, 3 lopst. 36 roeden 

de kind. Jan Verhagen (o), de 
kind. Jan Leesten (w, n), den 
ackerweg (z) 

  den Broekbeemd, 2 lopst. 5 
roeden 

de kind. Jan Verhagen (o), de 
Aa (w), de gem. dijken (z, n) 

  den Henskens Beemd, 2 
lopst. 24 roeden 

de kind. Jan Verhagen (o), de 
Aa (w), Willem Palms (z), de 
erfgen. Peter Staats (n) 

  den Kipstart, 1 lopst. 12 
roeden 

Cornelis de Laat c.s. (o), de 
straat (w), de kind. Jan 
Verhagen (z), Corstiaan 
Mathijssen (n) 

  de helft in den Heijhorst 
beemdt, 2 lopst. 21 ½ roeden 

Adriaan en Wouter van de 
Sanden (o), een straatje (w), 
de kind. Peter Panenborg (z), 
de kind. Jan Leesten (n) 

  den Heijhorst, 2 lopst. 21 
roeden 

Adriaan en Wouter van de 
Sanden (o), Jan van Roij (w, 
z), het voorgaande perc. (n) 

  het Leenbugtje, 1 lopst. 30 
roeden met den halven Pels 
beemdt of Leenbugtje, 1 
lopst. 49 roeden (aan elkaar) 

de Aa (o), Hendrik Hermans 
(w), Jan Jan B. Luijten (z), de 
kind. Jan Verhagen (n) 

  het Land in den Bogt, 4 lopst. 
15 roeden en land en driesken 
daaraan, 1 lopst. 52 roeden 

Willems Palms (o), den 
ackerweg (w), een weg (z), 
Jan de Kort (n) 

  den Steenacker, 2 lopst. 45 
roeden met het drieske 
daaraan, 53 roeden 

de wed./ kind. Francis van 
der Heijden (o,z), de wed. 
Lambert Verbaandert (w, n) 

  den Fransen beemdt, 4 lopst. 
15 roeden 

de wed. Francis van der 
Heijden (o, n), de Aa (w), de 
wed. Lambert Verbaandert 
(z) 

  de Else, 2 lopst. 42 roeden Jan Verbaandert (o, n), 
Christiaan Mattijssen (w), 
Embregt Dijkmans c.s. (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Reusel idem   
het Comptoir der Domijnen idem   
Janssens, Hermanus broer / verkoper   
Leesten, Francis koper   
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elisabet koopster   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153v t/m 155, fiche 6, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte  20-6-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Godefridus * debiteur / gelover Lagemierde  
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Wouters, Hendrina e.v. * debitrice / geloveres   
Leesten, Francis geldschieter / crediteur   
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elisabet creditrice   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155 t/m 157v, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport  22-7-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Cornelis verkoper Weelde  
Verbaandert, Hendrina verkoopster Hoogemierde  
Verbaandert, Hendrik Pieter * broer / koper   
Dircx, Catharina e.v. * koopster / eigenares ¼  ½ huijsinge, schuur, stal, 

schop, hof en aangelag, ca. 5 
lopst. 53 roeden, 
Hoogemierde, het Kuijlders 
Roode 

Hendrik Verbaandert den 
jongen (o), de straat (w, n), 
Willem Martens (z) 

  ½ het Nieuwvelt, 3 lopst. 17 
roeden 

Willem Martens (o), Antonij 
Baaijens (w), de straat (z), de 
kind. Peter Staats (n) 

  ½ acker van Tielemans, 2 
lost. 12 roeden 

Anthonij Paridaans (o), 
Willem Martens (w), Hendrik 
Verbaandert den jongen (z), 
de gem. straat (n) 

  ½ heijvelt aan de Molenstraat 
, 1 lopst. 

Cristiaan Verbaandert (o), Jan 
Jacobus Luijten (w), Giele 
Lurincx (z), de gem. straat (n) 

  ½ den Agtersten Beekacker, 3 
lopst. 16 roeden 

Jacobus van Leend (o), Jan 
Pasmans (w), Jan Lemmens 
(z), de kind. Jacobus Staats 
(n) 

  ½ weijlandt van Adriaan 
Tielemans, 2 lopst. 14 roeden 

de stroom (o), de heijde (w), 
’t Klooster ven Everbeurde 
(z), Willem Huijbregts (n) 

  ½ het Agterste Schootje, 1 
lopst. 39 roeden 

Adriaan van Hees (o), 
Willem Martens (w, z, n) 

  ½ het Venneke, 1 lopst. 33 
roeden 

Hendrik Verbaandert den 
jongen (o), Jan Verspreuwel 
(w), Jan Bapt. Luijten (z), de 
kind. Jacobus Staats (n) 

  ½ den Beekacker van Wouter 
Strooijbants, 1 lopst. 

Jan Bapt. Luijten (o, n), 
Hendrik Verbaandert (w), 
Adriaan van Hees (z) 

  ½ weijde in Catharina 
Heijveld, 20 roeden 

Anthonij Baaijens (o, z), 
Hendrik Wittens (w), 
Anthonij van Laarhooven (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verbaandert, Pieter + vader / erflater   
Leemans, Anna Catharina # eigenares ¼    
Verbaandert, Elisabet + moeder van #   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
158 en 158v, fiche 6, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte  22-7-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik Pieter * debiteur / gelover Hoogemierde  
Dircx, Catharina e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Laurens geldschieter / crediteur Antwerpen  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159 t/m 162, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop / transport met copie van machtiging  
d.d. 8-8-1791 

26-8-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan gemachtigde /verkoper Lagemierde  
Otten, Cornelis constituant Rukven (Rucphen)  
Otten, Adriaan * broer / koper   
Versandt, Elisabet e.v. * koopster het Land in de Braak, 2 lopst. 

56 roeden, Lagemierde aan 
het Vloeieijnde (west van de 
molen) 

de heijde (o, w), Jan van 
Hoogstraten (z), Cornelis 
Vloemans (n) 

  het Hufken, 36 roeden Jacobus Deckers (o), Cornelis 
Woestenberg (n, w), de heijde 
(z) 

  Land in ’t heijvelt, 1 lopst. 10 
roeden 

den molen (o), Klaas van 
Loon (w), Jan Baptist 
Dijkmans (z), Jan van 
Hoogstraten (n) 

  de Nieuw Erf, 2 lopst. 15 
roeden 

de heijde (o), Jan Baptist 
Dijkmans (w, n), den weg (z) 

  den Maaijbeemdt, 3 lopst. 2 
roeden 

de heijde (o), de kopers (z), 
de Aa (w), Jacobus Deckers 
(n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   
Vergouwen, Pieter getuige Rukven  
Vergouwen, Cornelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162v t/m 166, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop / transport  31-8-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Jacobus  verkoper (4/16) Lagemierde  
van der A, Peter (Willem) idem   
van der A, Cornelia (Willem) verkoopster   
Lemmens, Jan Embregt i.n.v. momboir / verkoper   
Lemmens, (2 mind. kind. *) Adriaan    
van der A, Elisabet (Willem)+ moeder van *   
Lemmens, Adriaan verkoper   
van Overa, Jan # koper   
van der A, Johanna (Willem) e.v. # koopster , reeds 

eigenares 3/16 
(13/16) huijsinge, stal, 
schuur, schop, hof en 
aangelag, 3 lopst. 10 roeden, 

de gem. straat (o), heer 
Anthonij van Baar (w, z), de 
kind. Jan Verhagen (n) 
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Lagemierde aan het 
Wellenseijnde 

  13/16 Landt in het heijveldt, 
samen 1 lopst. 22 ½ roeden 

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

  13/16 den Hoekacker, 56 
roeden 

de wed. Gerrit Luijten (o, n), 
de wed. Francis van der 
Heijden (w), Corstiaan 
Mattijssen (z) 

  13/16 de Else beemt met het 
Eusel daarin, samen 4 lopst. 
30 roeden 

Corstiaan Mattijssen (o), de 
kind. Jan Verhagen (w), de 
wed. Marten de Kort (z), Jan 
Gijsbers (n) 

  13/16 Landt in den 
Oijevaarsnest, 1 lopst. 55 
roeden 

Embregt Dijkmans c.s. (o), de 
weg (w), Anthonij Verhagen 
(z), Corstiaan Matijssen (n) 

  13/16 den Pelsdries, 1 lopst. 
57 roeden 

(vrouw) Anthonij van Baar 
(o, n), Cristiaan Mattijssen 
(w, z) 

  13/16 den Voortbeemd of 
Eusel, 3 lopst. 39 roeden 

Corstiaan Mattijssen (o, n), 
de kind. Jan Lemmens (w), 
Laurens van Beers (z) 

  13/16 den Donkbeemdt, 2 
lopst. 10 roeden 

Steeven Paridaans (o), Jan 
Gijsbers (w, n), Cristiaan 
Mattijssen (z) 

  13/16 Santhorst in den Donk, 
20 roeden 

Steeven Paridaans (o), 
Cristiaan Mattijssen (w), Jan 
Gijsbers (z, n) 

den Armen van Reusel rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
  5/6 hof en aangelag van 

Cornelis Klaassen, 50 roeden 
de straat (o), (vrouw) Anth. 
van Baar (w), den Armen van 
Reusel (z), Jan Gijsbers (n) 

  5/6 den Haaverdries, 2 lopst. 
16 roeden 

de straat (o), de kind. Jan 
Verhagen (z, w), Anthonij 
van Baar (n) 

  5/6 de Kipstart, 2 lopst. 10 
roeden 

de straat (o), de kind. Jan 
Verhagen (w, z), Anthonij 
van Baar (n) 

Wijnants, Willem rentheffer   
van der A, (3 kind.) Willem (als voor) verkopers  ¾ den Pluijmen beemdt, 3 

lopst. 14 roeden 
de wed. Embregt Lemmens 
(o), de gem. straat (w), de 
kind. Jan Lemmens (z), de 
wed. Francis van der Heijde 
(n) 

….., Anthonet wed.v. Willem van der A    
van Heusden, Joh. secretaris / rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166 t/m 167, fiche 6, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte betr. voorgaande verkoop 31-8-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Overa, Jan * debiteur / gelover Lagemierde  
van der A, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
Lemmens, Jan Embregt i.n.v. momboir   
Lemmens, (2 mind. kind. #) Adriaan crediteuren   
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van der A, Elisabet + moeder van #   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  31-8-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Overa, Jan * debiteur / gelover Lagemierde  
van der A, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Laurens geldschieter / crediteur Antwerpen  
van der A, Peter borg   
Gijsbers, Jan idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168v en 169, fiche 6, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1806 8-9-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Joseph debiteur / gelover Hoogemierde  
Verhagen, Anthonij schepen / geldschieter 

/ crediteur 
Lagemierde  

Martens, Willem schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   
Verhagen, Bartel crediteur / ontv. 1806   
Swaanen, Cornelis schepen 1806   
van Beers, Laurens idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169v en 170, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop / transport  8-9-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Overa, Jan * verkoper Lagemierde  
van der A, Johanna e.v. * verkoopster   
Verhagen, Anthonij schepen / koper (deel) den Voortbeemd 18-20 

voeten breed langs het 
straatje, door het heijvelt over 
de stroom tot de Baan (t.b.v. 
een weg) 

 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  3-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dooren, Catharina e.v. * verkoopster Reusel  
Wouters, Adriaan *    
van Helmondt, Peter # koper Hoogemierde  
Paridaans, Dorathea e.v. # koopster ½ huijsinge, hof en aangelag, 

6 lopst. 54 roeden, 
Hoogemierde 

Jan Baptist Lemmens (o), 
Jacobus van Leend (w), 
Wouter Luijten (z), de heijde 
(n) 
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  ½ den Berkel, 1 lopst. 6 
roeden 

Jan Verspreuwel (o), de 
kopers (w), Bert van den 
Borne (z), Jan Huijbregts (n) 

  ½ acker aan de straat, 4 lopst. 
51 roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
straat (w), Hendrik 
Verbaandert (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  ½ den Bree-en acker, 1 lopst. 
27 roeden 

de kopers (o), de straat (w), 
Lambert van den Borne (z), 
Jan Baptist Schoormans (n) 

  ½ het Nieuwveldt, 50 roeden de kopers (o), Wouter Luijten 
(w), de kind. Jac. van Leendt 
(z), de heijde (n) 

  ½ het Venneke, 1 lopst. 20 
roeden 

Jan Verspreuwel (o), Jan 
Bapt. Luijten (w, z), de kind. 
Jacobus Staats (n) 

  ½ den Hoogenacker, 1 lopst. 
1 roede 

Bartel Verspaandonk (o), 
Michiel Lurincx (w, n), 
Wouter Snijders (n) 

  ½ de Vette, 2 lopst. 38 roeden de straat (o), de kind. Jan 
Vroomans (w, z), Wouter 
Luijten (n) 

Mierdtmans, Maria moeder van  # / 
eigenares andere ½  

  

de Kerk van Lagemierde renthefster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172 en 172v, fiche 6, 
rij 4 

Gelofte / hypotheek  3-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmondt, Peter debiteur / gelover ½ erfsteede etc., 
Hoogemierde 

 

van Dooren, Catharina  * creditrice / renthefster Reusel  
Wouters, Adriaan e.v. *    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173 en 173v, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop / transport  4-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vroomans, Jan verkoper Netersel  
van de Sanden, Jan koper Hulsel  
  parc. acker en groes, 

heijlanden, Hulsel 
 

  de Looijkens, 45 roeden, 
Lagemierde 

 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Abt van St. Truijden idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
Dijkmans, Peter idem   
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
174 t/m 175, fiche 6, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1796 11-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan Marcelis * debiteur / gelover Hulsel  
Verhagen, Helena e.v. * debitrice / geloveres   
Hellevoorts, Jenneke wed.v. Adam van 
Rooij 

geldschietster / credit. Bladel  

 schepenen etc.als voor   
Tijssen, Jan crediteur / ontv. 1796 Bladel  
Swanen, Adriaan schepen 1796   
Maas, Jakobus idem   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  12-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Adriaan * debiteur / gelover Lagemierde  
Versandt, Elisabet e.v. * debitrice / geloveres   
Cools, sr. Wilbordt geldschieter / crediteur Diessen  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  15-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Wilhelmus verkoper Antwerpen  
van Gisbergen, Joseph * koper Hoogemierde  
Leijtens, Goverdina e.v. * koopster huijsinge, hof en aangelag, 2 

lopst. 10 roeden, 
Hoogemierde, de Hoogstraat 

 

  acker in de aansteede, 4 lopst. 
53 roeden  

Anthonij van Hest (o), de 
verkoper (w, z, n) 

  acker in het Bugtje, 1 lopst. 8 
roeden 

 

  de Fritsmeer (Vritsmeer), 1 
lopst. 15 roeden 

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

  het Luijten Bugtje de gem. straat (o), deze 
goederen (w, z, n) 

  den Langen acker, 2 lopst. 6 
roeden 

Adriaan Larmit (z), Mathijs 
van Vessem (n) 

  den Beemdt aan de Lankvoort 
, 1 lopst. 40 roeden 

Giele van Loon (o), de heijde 
(w), de straat (z), Wouter van 
de Geevel (n) 

  6 parc. weijde en ackerlandt 
aan ’t aangelagh  

 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
177v t/m 179, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport  15-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Wilhelmus verkoper Antwerpen  
van Gisbergen, Josephus * idem   
Leijtens, Goverdina e.v. *    
Larmit, Adriaan # koper Hoogemierde  
Leijtens, Elisabet e.v. # koopster (eigen. ¼ ) ¾ huijzinge, hof en aangelag, 

Hoogemierde in de Smitstraat 
, 7 lopst. 43 roeden 

Jan Marten Lemmens (o), 
Cornelis van den Heuvel (w) 

  ¾ den Garstbogt, 1 lopst. Hendrik Geerts (o), de heijde 
(w) 

  ¾ het Rijken, 47 roeden Jacobus Plompen (o), de gem. 
straat (w) 

  ¾ den Beemdt op Hongeren, 
1 lopst. 12 ½ roeden 

Jan Baptist Schoormans (o), 
Michiel van Loon (w) 

  ¾ den Langen acker, 45 
roeden 

de gem. straat (w) 

  ¾ het Rijntje, 2 lopst. Gerrit Kools (o), de gem. 
straat (w) 

  ¾ parc. dries, 46 roeden Tist Schoormans (o), Jacobus 
Plompen (w) 

  ¾  het Heijbugtje, 12 ½ 
roeden 

de heijde (n), Hendrik Geerts 
(w) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
het Klooster van Everbeurde idem   
den Armen van Hoogemierde idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179v en 180, fiche 6, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  17-10-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gisbergen, Josephus * debiteur / gelover Hoogemierde  
Leijtens, Goverdina e.v. * debitrice / geloveres   
Hens, Anna Catharina wed.v. Jan 
Andriessen 

geldschietster / creditr. Ravels  

Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Jacobus idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
180v en 181, fiche 7, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1807 2-12-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik den jongen debiteur / gelover Hoogemierde  
Martens, Willem i.n.v. momboir   
Hermans, (mind. kind. *) Jan + geldschieter / crediteur   
Verbaandert, Maria moeder van *   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   
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Hermans, Jan crediteur / ontv. 1807   
Martens, Willem schepen 1807   
Lemmens, Jan Baptist idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181v en 182, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  8-12-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Helena verkoopster   
de Kort, Margo idem   
Naaijkens, Anthonij e.v. * verkoper   
Riebergs, Peternel *    
Riebergs, Aalbert verkoper (afwezig)   
Riebergs, Willemijn verkoopster (afw.)   
Riebergs, Maria idem   
Riebergs, (kind.) Andries verkopers   
de Kort, Lucia + (groot)moeder / erfl.   
van Beers, Willem verkoper / momboir   
van Beers, (mind. kind) Hermanus +    
Luijten, Anthonij e.v. # verkoper   
van Beers, Maria #    
de Kort, Jenneke + (groot)moeder / erfl.   
de Kort, Jan Jans koper ½ den Daalacker, het geheel 

3 lopst. 18 roeden, 
Lagemierde 

Willem Palms (o), den 
Hoogenweg (w), Goijaart 
Janssen (z), Jan Verbaandert 
(n) 

  (andere helft: Leengoed van 
den Bogaart) 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
182v en 183, fiche 7, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte  21-12-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versandt, Wouter * debiteur / gelover Lagemierde  
Aarts, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Laurens geldschieter / crediteur Antwerpen  
Janssens, Jacobus daarvoor crediteur   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
na 183, fiche 7, rij 1 
en 2 

Index  1788 -1791 

 
 

Einde juni 2013 


