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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 2, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  2-1-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmondt, Peter Hendrik neef v. * / verkoper Hoogemierde  
van Helmondt, Maria Catharina * verkoopster Turnhout  
van de Gevel, Wouter e.v. # koper   
van Helmondt, Elisabet # koopster het Landt in de aanstee, 1 

lopst. 30 roeden, 
Hoogemierde in de Smitstraat 

Jan Baptist Schoormans (o), 
Hendrik Geerts (w), Adriaan 
Lemmens (z), de kopers (n) 

  het Heijvelt, 2 lopst. Johanna van Helmond (o), de 
heijde (w), Hendrik Geerts 
(z), Adriaan Larmit (n) 

  de Polder, 15 roeden, omtr. 
de Twisselt 

de heijde (o, n), Johanna van 
Helmond (w), Hendrik 
Huijbregts (z) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer sHertogenbosch  
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 t/m 4v, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  3-1-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Laat, Willemijn * verkoopster (4/10) Hoogemierde  
van de Pas, Jan e.v. *    
van de Lusdonk, Adriaan # dienstkn. / verk. (1/10) Gilze  
van de Lusdonk, Walterus + vader van #   
de Laat, Jenne + moeder van #   
de Laat, Willem ^ koper / eigenaar 4/10   
Swaans, Ida e.v. ^ koopster ½ huijsinge, hof en aangelag, 

6 lopst. 8 roeden, Lagemierde 
, het Wellenseijnde 

Embregt Dijkmans (o), de 
straat (w), een mestweg (z, n) 

  ½ den Huijgelbeemt, 1 lopst. 
30 roeden 

de stroom (o), Wouter 
Lemmens (z), Hermanus 
Janssen (w), een straatje (n) 

  ½ den Bunt en Pelsacker, 2 
lopst. 36 ½ roeden 

Jan Gijsbers (o), (vrouw v. ) 
heer van Baar (w), een weg 
(z, n) 

  ½ het Jacobs, 53 roeden de straat (o), heer van Baar 
(w), Embregt Dijkmans c.s. 
(z, n)  

  ½ den Buijtenman met den 
beemdt daar agter, 4 lopst. 43 
roeden 

Cristiaan Matijssen (o, z), 
heer van Baar (w), de kind. 
Jan Verhagen (n) 

  ½ het Heijbugtje, 58 ½ 
roeden 

de gem. heijde (o, z), de kind. 
Jan Verhagen (w), Embregt 
Dijkmans (n) 

  ½ het Eusel of Weijveldt, 1 
lopst. 18 roeden 

Anthonij Verhagen (o), Jan 
Gijsbers (w), de heijvelden 
(z, n) 

  ½ heijvelt aan ’t Broek , 1 
lopst. 12 roeden 

Jan Gijsbers (o, z), Embregt 
Dijkmans (w), Corstiaan 
Matijssen (n) 

de Laat, Jan broer / oom / eigenaar 
1/10 

(afwezig, leven of dood 
onbekend !) 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 en 5v, fiche 1, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte betr. voorgaande verkoop  

in marge: aflossing 1795 
3-1-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Laat, Willem (en vrouw) debiteuren / gelovers Lagemierde  
de Laat, Willemijn e.v. * creditrice Hoogemierde  
van de Pas, Jan *    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6 en 6v, fiche 1, rij 1 Verkoop / transport  11-2-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Palms, Willem gemachtigde/verkoper Lagemierde  
Hulselmans, Jacomijn wed.v. Jan Kools constituante Riel  
Kools, Anneke dochter / constituante   
Kools, Peternel idem   
Kools, Adriaantje idem   
Kools, Maria idem (afwezig)   
Kools, Norberdina idem (afwezig)   
van Loon, Walterus koper Hulsel  
  parc. teulland, groese en 

heijde, ca. 5 lopst., Hulsel 
een gem.weg (o), de 
Looijkens (w), een gem. weg 
(z), de koper / Cornelis 
Snelders (n) 

Vervugt, (erfgen.) Adriaan + daarvoor eigenaars   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7 en 7v, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport  6-3-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen, Jan verkoper Casteren  
Adriaansen, Jan * koper   
Willems, Maria e.v. * koopster ½ den Arting, het geheel 2 

lopst. 12 roeden, Hulsel omtr. 
de straat in de ackers 

Jenne Versand (o), Dirk van 
de Voort (w), Jan Adr. van de 
Sanden (z), de koper (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 en 8v, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1791 ? !! 15-3-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ackerveeken, Augustinus debiteur / gelover Lagemierde  
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Verhagen, Laurens geldschieter / crediteur Antwerpen  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v t/m 9v, fiche 1, rij 2 Vernadering  30-3-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panjoel, Hendrik * vernaderaar Hoogemierde  
Schoormans, Maria Catharina e.v. * vernaderes weijlandt met den horst 

daaraan gent. den Beemdt 
van de kind. Evert 
Schoormans, samen 4 lopst. 8 
roeden, Hoogemierde 

Wouter van de Sanden (o), 
Adriaan Larmit (w), de 
stroom (z), de heijde (n) 

Schoormans, Gerrit verkoper   
Schoormans, (kind.) Hendrina verkopers   
Horevordts, Martinus Jan verkoper   
Cornelisse, Anthonetta wed.v. Cornelis 
van Herk 

koopster   

Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   
Leesten, Francis getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9v t/m 10v, fiche 1, rij 
2 

Schuldbekentenis / gelofte (hypotheek) in marge: aflossing 1799 30-3-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panjoel, Hendrik * debiteur / gelover Hoogemierde  
Schoormans, Maria Catharina e.v. * debitrice / geloveres parc. weijlandt, Hoogemierde  
Leesten, Francis geldschieter / crediteur Lagemierde  
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elisabet idem   
 schepenen etc.als voor   
Wittens, Adriaan schepen 1799   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. secretaris 1799   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 t/m 12, fiche 1, rij 2 Transport bij erfwisseling ook roerend goed 1-5-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Catharina * transportante Hulsel  
van der Heijden, Jan e.v. *    
van der Heijden, Maria wed.v. Marcelis 
Hendricx 

stiefmoeder / 
verkrijgster 

1/8 en 1/11 erfsteede, 
huijzinge, hof en aangelag, 
landerijen, Hulsel 

 

  1/8 en 1/11 perc. , 
Hoogemierde 

 

Sweens, Jennemaria + moeder van *   
Hendricx, Marcelis + vader van *   
den Abt van St. Truijden rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
het Klooster van Everbeurde idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
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van de Voort, Dirk idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v en 13, fiche 1,rij 3 Transport  abuis / vervallen  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 t/m 14, fiche 1, rij 3 Transport bij erfwisseling  1-5-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Maria wed.v. Marcelis 
Hendricx 

transportante Hulsel  

Hendricx, Catharina * verkrijgster   
van der Heijden, Jan e.v. *  den Heijbeemdt, 1 lopst. 

Hulsel bij de Hoeve 
de wed. Jan Versand (zijde), 
kind van Arn. van der 
Heijden (zijde) 

  acker in den Groot acker, 1 
lopst. 43 roeden 

de verkrijgster (zijde), 
Korstiaan van der Heijden 
(zijde) 

  1/3 het Wielbuske (w)  
den Abt van St. Truijden rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 t/m 15, fiche 1, rij 3 Verkoop / transport  1-5-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Johanna e.v. * verkoopster Hulsel  
Adriaans, Ancem *    
Roest, Peter koper parc. acker in den Grooten 

Bogt, 2 lopst. 44 roeden, 
Hulsel 

Anna Sweens (o), de straat 
(w), Gozewinus van de 
Wouw (z), Jan Ansem Dircx 
(n) 

  den Blaaken beemdt, 1 lopst. 
20 roeden 

Jan Rinkels (o), de stroom 
(w), de wed. Frans van der 
Ceelen (z, n) 

den Abt van St.Truijden rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
het Capittel van Oirschot idem   
 schepenen etc.als voor   

 
 

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

Verkoop / transport  14-5-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijk, Peter verkoper Oisterwijk  
van Eijk (Eijck), Peter + vader    
van Eijk, Adriaan broer / koper Hoogemierde  
  1/3 schaapskooi nu woning, 

1/3 aangelag, samen 1 lopst. 
23 roeden, Hoogemierde, het 
Hoog 

 

  1/3 den Bogt, het geheel ca. 1 
lopst. 6 ¼ roeden 

Maria van Eijck (o), Wouter 
van de Sanden (w, z), 
Cornelis Willems (n) 
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  1/3 den Veldtacker, 1 lopst.l 
18 ½ roeden 

Anna van Eijk (o), Jan 
Donkers (w), de kind. Jan van 
Loon (z) 

  1/3 de Wellen, 1 lopst. 4 ½ 
roeden 

Maria van Eijk (o), Hendrik 
Adriaansen (w), de heide (z), 
Mathijs van den Bergh (n) 

  1/3 het Merrien Eersel, 40 
roeden 

Jan van den Bergh (o), 
Wouter Lemmens (w) 

  1/3 Beemdt aan den 
molendijk 

Jan Bapt. Dijkmans (o), de 
gem. straat (w) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 en 17v, fiche 1, rij 
3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1799 14-5-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijk, Adriaan debiteur / gelover Hoogemierde  
Leesten, Francis geldschieter / crediteur Lagemierde  
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elisabet idem   
 schepenen etc.als voor   
Wittens, Adriaan schepen 1799   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. secretaris 1799   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v t/m 20v, fiche 1, 
rij 3 

Verkoop / transport  15-5-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Peter Cornelis * verkoper Hulsel  
Daamen, Pouwelina (Jan) e.v.* verkoopster   
Swaanen, Adriaan # koper Lagemierde  
de Waal, Hendrina e.v. # koopster huijzing, stal, schuur, schop, 

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

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

  den Hellekensvoort acker, 1 
lopst. 30 roeden 

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

  den Eerdbrand acker, 1 lopst. 
5 roeden 

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

  het Beeken heijveldt, 1 lopst. 
30 roeden 

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

  het Bieseven, 2 lopst. 25 
roeden 

Helena Verhagen (o, w, n), 
Jacobus Kastelijns (z) 

  den Smeelacker, 1 lopst. 30 
roeden 

de kind. Jan Lemmens (o, z), 
den gem. weg (w), Jacobus 
Kastelijns (n) 
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  den Mortelacker, 4 lopst. de kind. Peter Dijkmans (o), 
de kind. Adriaan Verhagen 
(z), de straat (w), de wed. 
Anthonij Verhagen (n) 

  den Kijfacker (Kijsacker ?), 
30 roeden 

Helena Verhagen (o), de 
kind. Adriaan Verhagen (z, 
w, n) 

  Wouter Daniels acker,1 lopst. 
49 roeden 

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

  Euwsel den Kalverbogt, 2 
lopst. 22 roeden 

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

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

  Eusel den Hollander, 3 lopst. de gem. heijde (o), de gem. 
heijvelden (w, n), de wed. 
Anthonij Verhagen (z) 

  het Wielbroek, 2 lopst. 36 
roeden 

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

  den Vonderbroekbeemd, 1 
lopst. 54 roeden 

de Aa (o), de wed. Marcelis 
Hendricx (z), Helena 
Verhagen (w), Joost Dircx (n) 

  den Voortsten (Voorsten) 
bogt, 3 lopst. 7 roeden 

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

  den Vooreijndsen dries, 2 
lopst. 30 roeden 

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

  de weijde het Hoogschoor, 1 
lopst. 

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

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

van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 en 21v, fiche 1,rij 4 Vernadering  15-5-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Jan Ansem * vernaderaar Hulsel  
Sweens, Willemijna e.v. * vernaderes den Grooten bogt, 2 lopst. 44 

roeden, Hulsel 
Anna Sweens (o), de straat 
(w), Gozewinus van de 
Wouw (z), Jan Ansem Dircx 
(n) 

  den Blaaken beemdt, 1 lopst. 
20 roeden 

Jan Rinkels (o), de stroom 
(w), de wed. Frans van der 
Ceelen (z, n) 

den Abt van St. Truijden rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
het Capittel van Oirschot idem   
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Sweens, Johanna # eerder verkoopster   
Adriaans, Ancem e.v. #    
Roest, Peter eerder koper   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 en 22v, fiche 1,rij 4 Verkoop / transport  19-6-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Elisabet * verkoopster Lagemierde  
Swaanen, Gijsbert e.v. *    
Gooris, Poulus # koper   
Fabrie, Catharina e.v. # koopster hofken, dries en ackerland 

gent. het Aangelag, samen 2 
lopst. 48 roeden, Lagemierde 
aan den Braakhoek 

Anthonij Blankers (o), Poulus 
Gooris (w), Adriaan van de 
Sanden c.s. (z), Maria 
Adriaanse (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 en 23v, fiche 1,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1798 8-9-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Geevel, Wouter * debiteur / gelover Hoogemierde  
van Helmondt, Elisabet e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Laurens geldschieter / crediteur Antwerpen  
Wittens, Adriaan schepen   
Verhagen, Anthonij idem (ook 1798)   
 secretaris als voor   
Box, H. gelaste / ontv. 1798   
van de Geevel, (erfgen.) Wouter + debiteuren 1798   
Swaanen, Cornelis schepen 1798   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24 t/m 27, fiche 1,rij 4 Transport na openbare verkoop  2-10-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Adriaan i.n.v. momboir / verkoper   
Lemmens, Jan Embregt i.n.v. idem   
Lemmens, (3 minderj. kind.*) Jan 
Jacobus + 

 Lagemierde  

Otten, Jenne + moeder van *   
Deijkmans (Dijkmans), Peter koper Hulsel  
  huijzinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, 6 lopst. 41 
roeden, Hulsel 

de erfgen. Marcelis Hendricx 
(o), de gem. straat (w), de 
gemeente (z), Hendrik Peter 
Hendricx + (n) 

  den Trommelacker, 4 lopst. 
42 roeden 

Peter Goutsmits (o), Cornelis 
de Beer (w), de erfgen. 
Marcelis Hendricx (z), 
Adriaan Rombouts (n) 

  het Looijken, 1 lopst. de gem. straat (o), Corstiaan 
Roevens (w), Hendrik 
Versand (z), Jan van de 
Zande (n) 

  den Plasbeemdt, 3 lopst. de erfgen. Catharina Koolen 
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(o), Adriaan van den Broek 
(w), Cornelis de Beer (z), Jan 
Adriaan van de Sanden (n) 

  beemd de Kromme A, 2 
lopst. 10 roeden 

Hendrik Janssen (o), den 
Armen (w), Jan Marcelis 
Hendricx (z), de wed. 
Anthonij Verhagen (n) 

  Boogers heijvelt, 2 lopst. de wed. Anthonij Verhagen 
(o), Jan Marcelis Hendricx 
(z), Jan Ansem Dircx (w), 
Corstiaan Roevens (n) 

  het Looijken, 1 lopst. 50 
roeden 

Jan Marcelis Hendricx (o), de 
wed. Peter Willems (w), 
Gozewinus van de Wouw (z), 
Steeven Paridaans (n) 

  het Beeken heijveld, 3 lopst. Jan Marcelis Hendricx (o), 
Adriaan Rombouts (w), de 
wed. Hendrik Peter Hendricx 
(z), Steeven Paridaans (n) 

  nog een Beeken heijveldt, 1 
lopst. 

Adriaan Rombouts (o), de 
wed. Anthonij Verhagen (w), 
Jacobus Kastelijns (z), 
Corstiaan Roevens (n) 

  den Santvoort beemd, 1 lopst. 
45 roeden 

de gem. heijde (o), Jan en 
Hendrik Leemans (w), Peter 
Dijkmans (z), de gemeente 
(n) 

  den Hoekacker of Grooten 
acker, 1 lopst. 48 roeden 

de kind. Cornelis de Beer (o), 
Adriaan Swaanen (w), een 
akkerweg (z), Jan Marcelis 
Hendricx (n) 

  het Horstje, 45 roeden Jan Ansem Dircx c.s. (o), de 
gem. heijde (w), Jenneke 
Dircx (z), Adriaan van den 
Broek (n) 

  de Agterste Smeel, 45 roeden een weg (o), Peter Goutsmits 
(w), den Armen (z), Adriaan 
Rombouts (n) 

  den Voorsten beemd, 1 lopst. 
30 roeden 

de stroom (o), de heijde (w), 
Joost Dircx + (z, n) 

  Eusel den Vooreijndsen dries, 
1 lopst. 

de stroom (o), Peter 
Dijkmans (w, n), Hendrik 
Janssen c.s. (z) 

  den Lijnden acker of Land de 
Bugt, 2 lopst. 20 roeden 

Adriaan Swaanen (o), Peter 
Goutsmits (w), Peter 
Dijkmans (z), de wed. 
Anthonij Verhagen (n) 

  den Vroomans akker, 1 lopst. 
45 roeden 

den akkerweg (o, z), het 
Smeeltje (w), Adriaan 
Swaanen (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
den Abt van St. Truijden idem   
den Heer van Oirschot idem   
het Comptoir der Domijnen idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v t/m 28v, fiche 1, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  2-10-1792 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deijkmans (Dijkmans), Peter * debiteur / gelover Hulsel  
Koolen, Helena e.v. * debitrice / geloveres   
Leesten, Francis geldschieter / crediteur Lagemierde  
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elisabet idem   
Dijkmans, Walterus borg Lagemierde  
Dijkmans, Embregt idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29 en 29v, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport  4-10-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Anna * verkoopster Lagemierde  
Snellaarts, Willem e.v. *    
Maas, Hendrik # koper Hulsel  
van der Ceelen, Anna e.v. # koopster een weijdries van Anna 

Vervugt, 1 lopst. 45 roeden, 
Hulsel 

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

  deel van den Grooten Bogt, 2 
lopst. 44 roeden 

Jan Ansem Dircx (o, w), de 
kind. Gozewinus van de 
Wouw (z), Jan Rinkels (n) 

den Abt van St. Truijden rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
het Capittel van Oirschot idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 t/m 31, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport met conditie 30-10-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans (Adriaansen), Maria * verkoopster Reusel  
Verspaandonk, Lambert e.v. *    
Adriaanse, Peter koper kamer van een huijs, 1/5 hof 

en aangelag, 2 lopst. 29 
roeden, Lagemierde aan den 
Braakhoek 

Corstiaan Adriaans (o), 
Anthonij Blankers (w), 
Poulus Gooris (z, n) 

  2/5 het Nieuwvelt agter Ubels 
huijsken, 1 lopst. 

Corstiaan Adriaans (o), de 
straat (w), de heijde (z), 
Anthonij Blankers (n) 

de Abdije ven Everboode renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir der Episcopale goederen idem   
den Armen van Lagemierde idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v en 32, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport van obligatie  11-12-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Jan Baptist verkoper Weelde  
Swaanen, Cornelis koper Lagemierde  
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Panenborgh, Peter * debiteur / rentgelder   
van Rooij, Maria e.v. * debitrice / rentgeldster   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 t/m 33, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  7-1-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Wouter Hendrik verkoper Hoogemierde  
Verbaandert, Cristiaan * koper   
van de Sanden, Marie Anna e.v. * koopster den Bogt, ca. 6 lopst., 

Hoogemierde 
de kopers (o), Jan Fransen 
(w), de gem. straat (z), de 
kind. Jan Vroomans (n) 

  den Steenacker, 2 lopst. 30 
roeden 

Jan Fransen (o), Michiel 
Lurincx (w), Bartel 
Verspaandonk (z), de kind. 
Jan Vroomans (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 t/m 35, fiche 2,rij 1 Transport na openbare verkoop met condities 7-1-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Anthonij verkoper / toesiender   
van Vessem, Hendrik Janssen i.n.v. momboir / verkoper   
van Vessem, (onm.kind 2e huw. *) 
Hendrik Janssen 

   

van Laarhoven, Anna Marens moeder van *   
Panjoel, Cristiaan koper   
Panjoel, Joseph idem huijsken, schuur en stal, den 

Begijnenbogt, 28 roeden, 
Hoogemierde in de 
Kerkstraat 

Hendrik Lemmens (o), de 
kind. Hendrik Luijten (w), de 
straat (z), Jan Fransen (n) 

  den Nieuwen acker, 1 lopst. Adriaan Larmit (o), Jan van 
den Heuvel (w), de kind. 
Lambert van den Borne (z), 
Giele Lurincx (n) 

  het Daalbugtjen, 1 lopst. 16 
roeden 

Wouter van de Sanden (o, z), 
het Klooster van Everboode 
(w, n) 

  het Zilverslag, 1 lopst. 39 
roeden 

Peter van den Borne (o), 
Francis van Eijndhoven (w), 
het Klooster van Everboode 
(z), de gem. straat (n) 

  de Suetrijt, 1 lopst. 11½ 
roeden 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
Francis van Eijndoven (w), 
gemeente heijvelt (z), 
Hendrik Lemmens (n) 

  het Heijvelt aan de Suutrijt, 2 
lopst. 

de gem. straat (o), Jan Baptist 
Lemmens (w), de kind. 
Hendrik Luijten (z), Jan Tops 
(n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
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 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35v en 36, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  7-1-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Bastiaan verkoper Hoogemierde  
van de Sanden, Jan koper huijsplaatske, 15 roeden, 

Hoogemierde in de 
Stadtstraat 

de koper (o), de straat (w), de 
verkoper (z), Jan Donkers (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 t/m 37, fiche 2,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1796 9-1-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoonen, Cornelis debiteur / gelover Lagemierde  
Swaanen, Cornelis geldschieter / crediteur   
Verhagen, Anthonij schepen (ook 1796)   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   
van Loon, Matijs schepen 1796   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 en 37v, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport  9-1-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Corstiaan verkoper Lagemierde  
van Loon, Jan Anthonij koper den Voorsten Aarts acker, 1 

lopst., Lagemierde in de 
Mispeleijndse acker 

een ackerweg (o), Anthonij 
Pasmans (w), Jan Gooris (z), 
Jan van Dooren (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  24-1-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deijkmans (Dijkmans), Embregt verkoper Lagemierde  
Deijkmans, Walterus koper Lagemierde  
Deijkmans, Peter idem Hulsel  
van Loon, Michiel Jan idem Hoogemierde  
van Loon, Hermanus Jan idem   
van Loon, Peternella Jan koopster ¼ huijsinge, stal, schuur, 

schop en hof, 2 lopst. 42 
roeden, Lagemierde aan ’t 
Wellenseijnde  

 

  ¼ den Bogt vooraan, 1 lopst. 
34 roeden 

 

  ¼  het Jacobs ackerke, 53 
roeden 

 

  ¼ den Bogt van Jan Joosten, 
2 lopst. 
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  ¼ den Heijbogt, 3 lopst. 9 r.  
  ¼ het Voort (voorst ?) Landt 

of Lange vooren, 4 lopst. 44 
roeden 

 

  ¼ de Groote Els, 2 lopst. 38 r.  
  ¼ den Donkbeemdt, 6 lopst. 1 

roede 
 

  ¼ den Kuijpert, 2 lopst. 57 r.  
  ¼ het Heijbugtje, 1 lopst.  
  ¼ den Rooijbeemdt, 1 lopst. 

40 roeden 
 

  ¼ Heijveldt aan de steede, 2 
lopst. 24 roeden 

 

  ¼ Heijveldt aan ’t straatje , 1 
lopst. 10 roeden 

 

  ¼ weijlandt de Else  
van de Sande, Wouter + vroeger eigenaar ¼ huijzinge, stalle, schuur, 

schop, hoove en aangelag, 
Lagemierde aan ’t 
Wellenseijnde  

 

den Armen van Reusel rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
het Klooster van Everboode idem   
het Comptoir der Domijnen idem   
den Armen van Hoogemierde idem   
den Armen van Lagemierde idem   
…….. , wed.v. Peter Vugts renthefster   
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Voort, Dirk idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40 t/m 41v, fiche 2, rij 
2 

Transport na openbare verkoop  4-2-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij verkoper   
Paridaans, Anna Maria * verkoopster   
Lemmens, Peter e.v. *    
Paridaans, Petronella # verkoopster   
Luijbregts, Anthonij e.v. #    
Paridaans, Johanna ^ verkoopster   
de Hondt, Jan e.v. ^    
Paridaans, Hendrina ** verkoopster   
Adriaans, Gerrit e.v. **    
Paridaans, Adriaan verkoper   
Paridaans, Dorethea ^^ verkoopster   
van Helmondt, Peter e.v. ^^    
Huijbregts, Peter Willem koper huijzinge, stal, schuur, hof en 

den dries (n), samen 3 lopst. 
39 roeden, Hoogemierde in 
het Kuijldersroode 

de vroente (o, w, n), Anthonij 
Paridaans (z) 

  parc. ackerlandt, ca. 35 
roeden in het aangelag (z) 

de vroente (o, z), Jan de 
Hondt (w), Anthonij 
Paridaans (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
de Kerk van Hoogemierde idem   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
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het Comptoir der Domeinen rentheffer   
het Klooster van Everboode idem   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42 en 42v, fiche 2,rij 2 Verkoop / transport  4-2-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Peteronella * verkoopster   
Luijbregts, Anthonij e.v. *    
van Helmondt, Peter koper het middelste deel in den 

Reep, 1 lopst. 30 roeden, 
Hoogemierde omtr. de 
Twisselt 

Adriaan Paridaans (o), de 
koper (w), Jan Joseph 
Lemmens (z), Jan Jacobus 
Luijten (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43 en 43v, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport  4-2-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anna Maria * verkoopster   
Lemmens, Peter e.v. *    
Paridaans, Peternel # verkoopster Westelbeers  
Luijbregts, Anthonij e.v. #    
de Hondt, Jan ^ koper Hoogemierde  
Paridaans, Johanna e.v. ^ koopster de Voort, 1 lopst. 28 roeden, 

Hoogemierde bij de 
Kruijsvelden 

de kind. Hendrik Hermans 
(o), Willem Huijbregts (w, z), 
de Kruijsvelden (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 en 44v, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport  4-2-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Maria * verkoopster Westelbeers  
Lemmens, Peter e.v. *    
Martens, Willem koper ½ de Hofstadt, 57 ½ roeden, 

Hoogemierde aan de 
Lendestraat 

de straat (o), het Klooster van 
Everboode (w), Anthonij 
Paridaans (z), Jan Joseph 
Lemmens (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 en 45v, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport  5-2-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Jan verkoper Hulsel  
Versandt, Jan koper huijsinge, hof en aangelag, 30 

roeden, Hulsel aan het 
Voorteijnde 

de gem. straat (o), de kind. 
Joost Dircx (w), Wouter van 
der A (z), Adriaan Rombouts 
(n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk idem   
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 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 en 46v, fiche 2,rij 3 Verkoop / transport  7-2-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rees, Hr. Rocus predikant / verkoper Lagemierde  
Fabrie, Abraham gerechtsbode / koper 2 parc. weij- en gagelveld, 1 

lopst. 15 roeden, Hulsel 
de Aa (o), de heijde (w), 
Cornelis Vloemans (z), Jan 
Baptist Dijkmans (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v t/m 47v, fiche 2, 
rij 3 

Verkoop / transport  5-3-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Catharina verkoopster   
van der Ceelen, Willem broer / assistent   
van de Sanden, Jan Anthonij e.v. * koper Hulsel  
van der Ceelen, Cornelia * koopster den Ovenbogt, 3 lopst., 

Hulsel 
Peter van den Borne (o), 
Jenneke Dircx (w), de kopers 
(z, n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
het Comptoir der Domijnen idem   
de Heer van Oirschot idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Voort, Dirk idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v en 48, fiche 2,rij 3 Schuldebekentenis / gelofte in marge: aflossing 1806 6-3-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Hendrik debiteur / gelover Hoogemierde  
Swaanen, Cornelis geldschieter / crediteur Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v en 49, fiche 2,rij 4 Schuldebekentenis / gelofte  6-3-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snijers, Wouter * debiteur / gelover Hoogemierde  
van Leendt, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
Swaanen, Cornelis geldschieter / crediteur Lagemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 en 49v, fiche 2, rij 
4 

Verkoop / transport  19-4-1793 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij verkoper   
Huijbregts, Willem president / koper hof of ackerlandt (deel van 

het aangelag) opzij van het 
huis, 30 roeden, 
Hoogemierde, Kuijldersroode 

de straat (o), Jan de Hondt 
(w), de koper (z, n) 

Wittens, Adriaan schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 en 50v, fiche 2,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte  23-4-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Cornelis debiteur / gelover Hulsel  
Swaanen, Cornelis geldschieter / crediteur Lagemierde  
Dircx, Jan Ansem borg   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 en 51v, fiche 2,rij 4 Vernadering  25-4-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Cornelis vernaderaar Hulsel  
  den Weijdries van Adriaan 

Vervugt, 1 lopst. 45 roeden, 
Hulsel 

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

  deel van den Grooten Bogt, 2 
lopst. 44 roeden 

Jan Ansem Dircx (o, w), de 
kind. Gozewinus van de 
Wouw (z), Jan Rinkels (n) 

den Abt van St. Truijden rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
het Capittel van Oirschot idem   
Sweens, Anna zuster / verkoopster   
Maas, Hendrik * koper   
van der Ceelen, Anna e.v. *    
Leesten, Francis schepen   
van der Ceelen, Peter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 t/m 53, fiche 2,rij 4 Erfdeling  6-5-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Adriaan i.n.v. momboir Poppel  
Janssen, (6 mind. kind.*) Hendrik condividenten   
van de Sanden, Anthonet + moeder van * Anneke Kuijpers beemdt, 2 

lopst. 10 roeden, 
Hoogemierde naast Reusel 

de kind. Jan van Loon (o), 
Adriaan Larmit (w), Aalbert 
Riebergs (z), Jan Baptist 
Schoormans (n) 

Janssen, Hendrik vader / condivident den Beemdt op Hongeren, 1 
lopst. 46 roeden 

de stroom (o), de heijde (w), 
Cornelis Willems (z), de 
Abdije van Everboode (n) 
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  het Heijveldt aan ’t 
Reegenschot , 3 lopst. 

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

Janssen, Jan instemmer Hulsel  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v en 54, fiche 2,rij 4 Verkoop / transport  6-5-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hendrik verkoper Hulsel  
Willems, Cornelis koper het Heijvelt aan het 

Reegenschot, 3 lopst., 
Hoogemierde  

Jan van den Bergh (o), 
Lambert Jacobus van den 
Borne (w), de straat (z), het 
gem. heijvelt (n) 

Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54 en 54v, fiche 2,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte  6-5-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Hondt, Jan * debiteur / gelover Hoogemierde  
Paridaans, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
Swaanen, Cornelis geldschieter / crediteur Lagemierde  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
 secretaris als voor   

 

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

d.d. 22-6-1793 
 5-8-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Hendrik broer / a.s. koper 1/6 stede, huijsinge, etc., 
Hoogemierde 

 

van Dijck, Johannes Baptista notaris Antwerpen  
van den Bergh, Johannes Baptista * constituant   
van den Bergh, Joannes + vader van *   
Dijckmans, Maria + moeder van *   
van den Bergh, Marcelus broer / gemachtigde Turnhout  
van Loon, Joannes Franciscus getuige   
Beuckerlaars, Joannes Baptista idem   
 schepenen als voor   

 

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

Verkoop / transport  5-8-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Marcelis gemachtigde /verkoper Turnhout  
van den Bergh, Joannis Baptista broer / constituant Antwerpen  
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van Deijk, Joannes Baptista notaris Antwerpen  
van den Bergh, Hendricus broer / koper Hoogemierde  
  1/3 keuken, stal, ½ schuur 

afgedeeld van *, 
Hoogemierde, de Stadtstraat 

de andere helft v.h. huis (o), 
de volgende goederen (w), 
den hof (z), de straat (n) 

van den Borne, (kind.) Lambert  de huijzinge van…. *  
  1/3 ackerlandt en dries agter 

de schuur met den hof, gent. 
den Langen acker, 4 lopst. 53 
roeden 

de huijzinge (o), Jan van den 
Heuvel (w), Lambert van den 
Borne (z, n) 

  1/3 den Biesbogt, 2 lopst. 24 
roeden 

Jan Janssen (o), Wouter van 
de Sanden (w), Jan van de 
Sanden c.s. (z), den Voorsten 
Biesbogt (n) 

  1/3 acker aan de kerk, 15 
roeden 

Willem Donkers (o, w), de 
meesters hof (z), Francis van 
Eijndoven (n) 

  1/3 den Voorsten Biesbogt, 1 
lopst. 22 roeden 

Michiel van Loon (o), den 
Agtersten Biesbogt (w), 
Adriaan Larmit (z), Willem 
Donkers (n) 

  1/3 den Bosacker aan de 
Broekstreep, 1 lopst. 

Jan Fransen c.s. (o), Jan 
Janssen (w), Lambert van den 
Borne (z), Adriaan 
Verbaandert (n) 

  1/3 den Hoogenacker, 50 
roeden 

Cornelis Willems (o), Wouter 
van de Sande (w), Adriaan 
Larmit (z), ’t Klooster 
(Averbode) (n) 

  1/3 den Beemdt van Joost 
Luijten of Reuselsen beemdt, 
2 lopst. 16 roeden 

Adriaan Larmit (o, z), Jan 
van den Heuvel (w), de 
Merievelden (n) 

  1/3 heijvelt (houtbos)aan de 
Broekstreep, 15 roeden 

Jan Fransen (o), Francis van 
Eijndoven (w), Adriaan 
Larmit (z), Jan Jac. Luijten 
(n) 

  1/3 den Horst voor den 
Vuijstenbeemdt, 1 lopst. 

de kind. Jan Baptist 
Schoormans (o), Adriaan 
Larmit (w, z), Jan Janssen (n) 

  1/3 het Meerbugtje, 1 lopst. 6 
roeden 

Josep van Ostaden (o, w), de 
kind. Hendrik Luijten (z, n) 

  1/3 heijvelt aan het 
Reegenschot, 3 lopst. 

de straat (o, w), Hendrik 
Janssen (z), gem. heijvelt (n) 

  1/3 bosch in den Hoogenbogt 
, 30 roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
heijde (w), Hendrik Wittens 
(z), den Biesbogt (n) 

  1/3 den Hongersen beemdt 
met het weijken daar agter, 1 
lopst. 26 roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
heijde (w), Hendrik 
Huijbregts (z), de verkopers 
(n) 

  1/3 Eersel voor den  Nieuwen 
beemdt, ca. 1 lopst. 

Lambert van den Borne (o), 
de heijvelden 

  1/3 den Kerkacker, 1 lopst. Willem Donkers c.s. (o), 
Francis van Eijndoven (w), 
Hermanus Dijkmans (z, n) 

  1/3 het Merienveld, ca. 10 
roeden 

Hendrik Adriaans (o), Reusel 
(w), Jan van den Heuvel (z), 
de Reuselse beemden (n) 

  1/3 van andere goederen  
van den Bergh, Jan + vader / erflater   
Deijkmans (Dijkmans), Maria + moeder / erflaatster   
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van den Bergh, Marten broer / eigenaar 1/6   
van den Bergh, Goverdina zuster / eigenares 1/6   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Abdije van Everboode renthefster   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59 t/m 61, fiche 2, rij 5 Verkoop / transport  14-8-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Maria wed.v. Jan van 
Beers 

verkoopster Lagemierde  

Willems, Francis * koper Lagemierde  
Hesselmans, Jennemaria e.v. * koopster huijsinge, schuur, schop, hof 

en aangelag, 1 lopst. 46 ½ 
roeden, Lagemierde, den 
Braakhoek 

den hof (o), Peter Adriaans 
(w, z), Steeven Paridaans (n) 

  het Beekske, 1 lopst. 18 
roeden 

Steeven Paridaans (o, n), 
Nicolaas van Loon (w), 
Corstiaan Roevens (z) 

  den Hoogenbugt, 4 lopst. 17 
roeden 

Jan Gooris (o), Adriaan en 
Wouter van de Sanden (w), 
Peter Adriaans (z), Steeven 
Paridaans (n) 

  het Landt op de Leemen, 2 
lopst. 20 roeden 

het Beekestraatje (o, z), de 
gem. weg (w), Peter Adriaans 
(n) 

  Landt in de Looijkens, 1 
lopst. 21 ¼ roeden 

ander deel (o), de gem. straat 
(z), Walterus van Loon (w, n) 

  Landt op den Beekacker, 1 
lopst. 43 ½ roeden 

Wouter Versant (o), Peter 
Willems + (w), ’t Beeke 
straatje (z), den gem. 
ackerweg (n) 

  de Beerschot, 2 lopst. 2 
roeden 

de straat (o), het Beeke 
straatje (w, n), ander deel (z) 

  de Agterste Beeken, 56 
roeden 

Corstiaan Roevens (o), Peter 
Adriaans (z), Adriaan van de 
Sanden (w), deze goederen 
(n) 

  het Hoecx heijvelt, 1 lopst. 15 
roeden 

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

  heijveldt in de Heijlaaren, 4 
lopst. 7 roeden 

Adriaan en Wouter van de 
Sanden (o), Peter Jooris 
Peeters (w), Jacobus 
Kastelijns (z), Embregt 
Dijkmans (n) 

  heijveldt in de Looijkens, 1 
lopst. 

de gem. straat (o, n), Jan 
Adriaan van de Sanden (w), 
Jacobus van den Hout (z) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Lagemierde idem   
het Comptoir der Domeijnen idem   
de Abdije van Everboode renthefster   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v en 62, fiche 3,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte (hypotheek) in marge: aflossing 1807 14-8-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Francis debiteur / gelover erfsteede etc., Lagemierde 
aan den Braakhoek 

 

van Diessen, Maria wed.v. Jan van 
Beers 

creditrice   

 schepenen etc.als voor   
Paridaans, (kind.) Steeven crediteuren 1807   
Swaanen, Cornelis schepen 1807   
van Beers, Laurens idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 en 62v, fiche 3,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1798 27-8-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Prost, Hendrik debiteur / gelover Lagemierde  
Swaanen, Cornelis geldschieter / crediteur Lagemierde  
 schepenen etc.als voor   
Fransen, Jan schepen 1798   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63 en 63v, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport  3-9-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Adriaan * verkoper Hulsel  
van der Ceelen, Cornelia e.v. * verkoopster   
Dircx, Leendert koper   
Dircx, Maria koopster huijs, stal, schuur, hof en 

aangelag, 1 lopst., Hulsel, ’t 
Lindeijnde  

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

van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v en 64, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport  30-9-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Anthonij verkoper Lagemierde  
van den Borne, Peter  koper Lagemierde  
van den Borne, Hendricus zoon / koper Hulsel  
van den Borne, Marjanne dochter / koopster den Kerkenbogt, 2 lopst. 15 

roeden, Hulsel 
de kopers (o), de erfgen. 
Dionijs Janssens (w), de wed. 
Peter Willems (z), de kind. 
Cornelis de Beer (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64v en 65, fiche 3,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  30-9-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Leest, Johannes debiteur / gelover Hulsel  
van Loon, Nicolaas * geldschieter Lagemierde  



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 95 
door E.A.M.Verspaandonk 

 20

Willems, Engelina e.v. *    
Maas, Jacobus borg Hulsel  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65v en 66, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport van obligatie  30-9-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Jacobus verkoper Lagemierde  
Swaanen, Cornelis koper   
Peeters, Peter Hendrik * gelover / rentgelder Hulsel  
Luijcas, Elisabet Corstiaan e.v. *    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 en 66v, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport   5-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaanse, Johanna * verkoopster Lagemierde  
Blankers, Gerrit e.v. *    
Swaanen, Cornelis koper de Heijlaare, ca. 1 lopst. 4 

roeden, Lagemierde 
de stroom (o), (vrouw) Jan 
Baptist van Loon (w), Jan van 
Hoogstraten (z), Cornelis 
Seebregts (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67 t/m 68, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport   5-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Peter verkoper   
Dircx, Steeven idem   
Dircx, Maria verkoopster   
Dircx, Johanna idem   
Dircx, Peternel * idem   
van den Broek, Gijsbert e.v. *    
de Wit, Jacobus # koper Hulsel  
Dircx, Catharina e.v. # koopster (deel) huijzinge, stal, schuur, 

schop, hof en aangelag, 
landerijen, Hulsel 

 

Dircx, Joost + vader / erflater Hulsel  
van Gerwen, Johanna + moeder / erflaatster   
  perc. weijde, 6 roeden, 

waarop een huijske heeft 
gestaan 

 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Armen van Hulsel idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68v t/m 69v, fiche 3, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte (hypotheek)  5-10-1793 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Wit, Jacobus * debiteur / gelover erfsteede etc., Hulsel  
Dircx, Catharina e.v. * debitrice / geloveres   
Rooijackers, Leendert geldschieter / crediteur Bladel  
Smolders, Cornelis borg Hilvarenbeek  
de Wit, Jan Baptist idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70 t/m 71v, fiche 3, rij 
2 

Transport na openbare verkoop (2x)  10-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Anthonij verkoper Lagemierde  
van der Ceelen, Willem koper keuken in een huijs, ¼ 

aangelag, 20 roeden, Hulsel 
omtr. de kerk 

Jan van de Sanden (o), 
Catharina van der Ceelen (w), 
Peter van den Borne (z), de 
straat (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
 schepenen etc.als voor   
Maas, Hendrik koper de Smeelakker, 2 lopst., 

Hulsel aan den Heijkant 
Hendrik Leemans (o), een 
weg (w), Dirk van de Voort 
(z), Peter Roest (n) 

het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
den Heer van Oirschot idem   
  den Dries bij Cornelis de 

Beer, 52 roeden, Hulsel 
Hendrik Leemans (o, n), 
Hendrik Maas (w), de 
gemeente (z) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72 en 72v, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport  10-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Willem verkoper Hulsel  
van de Sanden, Jan Adriaan * koper   
van der Ceelen, Cornelia e.v. * koopster keuken in een huijs, ¼ 

aangelag, 20 roeden, Hulsel 
omtr. de kerk 

de kopers (ander deel van het 
huis)(o), Catharina van der 
Ceelen (w), Peter van den 
Borne (z), de straat (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossingen 1804 en 1805 10-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ham, Jan * debiteur / gelover Lagemierde  
van der Heijden, Anna Maria e.v. * debitrive / geloveres   
de Kort, Helena wed.v. Gerrit Luijten geldschietster / creditr.   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   
Luijten, Jan Jacobus executeur / ontv. 1804   
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van Beers, Willem executeur / ontv. 1805   
Verhagen, B. schout 1805   
Swanen, Cornelis schepen 1805   
van Beers, Lauens idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1804    

 

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

Verkoop / transport  10-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Willem  verkoper Hulsel  
van der Ceelen, Catharina verkoopster   
van de Sanden, Adriaan * koper   
van der Ceelen, Cornelia e.v. * koopster kamer in een huijs, schuur, 

2/4 aangelag, 40 roeden, 
Hulsel omtr. de kerk 

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

  den Nartinge, 1 lopst. 10 
roeden 

een weg (o), Peter van den 
Borne (w), Peternel Sweens 
(z), Jan Ansem Dircx (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v t/m 75v, fiche 3, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte  10-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ham, Jan * debiteur / gelover Lagemierde  
van der Heijden, Anna Maria e.v. * debitrice / geloveres   
van der Ceelen, Anthonij geldschieter / crediteur   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 t/m 77, fiche 3, rij 3 Schuldbekentenis / gelofte (hypotheek)  17-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Anthonetta wed.v. Cornelis 
Francis van der Heijden 

debitrice / geloveres erfsteede, huijzinge, schuur, 
stallinge, hof en aangelag, 
landerijen, gent. de Straatse 
hoeve, Lagemierde 

 

van der A, Peter * debiteur / gelover   
van der Heijden, Jenneke e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Anthonij schepen / geldschieter 

/ crediteur 
  

Leesten, Francis schepen   
Luijten, Jan Jacobus idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77v t/m 78v, fiche 3, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte  19-10-1793 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Jan Jan * debiteur / gelover Hulsel  
de Beer, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
van Herk, Willemijntje wed.v. Embregt 
Deijkmans (Dijkmans) 

geldschietster / creditr.   

de Beer, Cornelis de jonge borg   
de Beer, Gerrardus idem   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79 en 79v, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport van obligatie  5-11-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Blom, Hendrik verkoper Veldhoven  
Verhagen, Laurens # koper Lagemierde  
Verspeek, Elisabet wed.v. Hendrik 
Luijten 

debitrice / rentgeldster Hoogemierde  

Luijten, Jan debiteur / rentgelder   
Luijten, Jacobus idem   
van den Borne, Lambert e.v. * idem   
Luijten, Maria *    
Verbeek, Jan + eerst credit./ rentheffer   
Verhagen, Anthonij broer van #   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Dijkmans, Hermanus idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 en 80v, fiche 3,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte lening door gemeente t.b.v. karren, 

paarden voor het leger (oorlog) 
5-11-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus president / gelover Hoogemierde  
Deijkmans (Dijkmans), Hermanus schepen / idem   
Luijten, Jan Hendrik idem / idem   
van de Plas, Helena geldschietster / creditr.   
zijne Pruijssische Majesteit (de troepen 
van -) 

   

 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 en 81v, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  21-11-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Peter verkoper Hulsel  
Vinken, Wouter broer / koper Turnhout  
  huijsken en hof, ca. 20 

roeden, Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

Cornelis van den Heuvel c.s. 
(o, n), Adriaan Larmit (w), de 
gem. straat  (z) 

Luijten, Jan Jacobus schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
82 t/m 83, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport van obligaties  28-11-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wijnants, sr. Willem koopman / verkoper Arendonk  
Swaanen, Cornelis koper Lagemierde  
de Laat, Cornelis * gelover / rentgelder   
van Steensel, Eijcke Willem e.v. * geloveres / rentgeldst.   
Willems, Philip Jacob eerst rentheffer 1755   
van Helmondt, Marten ^ daarna rentheff. 1758   
Palms, Willem # gelover / rentgelder Lagemierde  
van Loon, Adriaantje Peter e.v. # geloveres / rentgeldst.   
Wijnants, Elisabet e.v. ^    
van Loon, Anthonetta wed.v. Willem 
van der A 

geloveres / rentgeldst.   

van der A, (5 kind.) Willem gelovers / rentgelders   
Roevens, Corstiaan ** gelover / rentgelder   
Schepens, Martijn e.v. ** geloveres / rentgeldst.   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v en 84, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  28-11-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snijers, Wouter * debiteur / gelover Hoogemierde  
van Leend, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
Swaanen, Cornelis geldschieter / crediteur Lagemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 t/m 85, fiche 3,rij 5 Transport bij erfwisseling  12-12-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem transportant Hoogemierde  
van Helmond, Peter verkrijger den Breeden akker naast de 

Twisselt, 1 lopst. 26 roeden, 
Hoogemierde 

den Armen (o), de verkrijger 
(w), de wed. Wouter Luijten 
(z), Jan van de Sande (n) 

Luijten, Jan Jacobus schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 84v en 85, fiche 
3, rij 5 

Opdracht aan gerechtsbode handschrift J.F. Hoosemans 18…. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Helena wed.v. Ant. Naaijkens    
van Beers, Wm.    

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 t/m 86, fiche 3,rij 5 Transport bij erfwisseling  12-12-1793 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmondt, Peter * transportant Hoogemierde  
Huijbregts, Willem verkrijger 2/3 den Reep achter Jan 

Peters steede, 2 lopst. 59 
roeden, Hoogemierde, het 
Kuijldersroode  

Adriaan Paridaans (o), Jan 
Jacobus Luijten (w, n), 
Willem Martens (z) 

Paridaans, Dorethea e.v. *    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86 en 86v, fiche 3,rij 5 Verkoop / transport  12-12-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan Marcelis * verkoper Hulsel  
Verhagen, Helena e.v. * verkoopster   
Vinken, Peter # koper   
van der Heijde, Anna Maria e.v. # koopster den Distel of Vonderbroek 

beemdt, 52 ½ roeden, Hulsel 
aan ’t Hoogeeijnde naast 
Reusel 

Klazina Nouwens (o), de 
verkopers (w), de heijde (z), 
Peter Goutsmits (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Luijten, Jan Jacobus idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87 en 87v, fiche 3,rij 5 Verkoop / transport  12-12-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmondt, Peter verkoper Hoogemierde  
van de Sanden, Jan * koper   
Martens, Elizabet e.v. * koopster den Breeden acker naast de 

Twisselt, 1 lopst. 26 roeden, 
Hoogemierde 

den Armen (o), de verkoper 
(w), de wed. Wouter Luijten 
(z), de kopers (n) 

Luijten, Jan Jacobus schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
 secretaris als voor   

 

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

Verkoop / transport in marge: kwitantie 1801 6-1-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Adriaantje * verkoopster Hoogemierde  
Verbaandert, Hendrik e.v. *    
Verspreuwel, Jan # koper   
Leppens, Adriaantje e.v. # koopster keuken en 1/3 hof en 

aangelag, 1 lopst. , 
Hoogemierde, de Twisselt 

Jacobus van Leendt (o), den 
Armen (w), Jan van de Pas 
(z), de heijde (n) 

  het half Steeken, 41 roeden Jan Verspreuwel (o), Jan 
Baptist Lemmens (w), Jan 
van de Sanden (z), het 
Klooster van Everbode (n) 

  den Grooten acker, 1 lopst. 
40 roeden 

de hoeve goederen (o), 
Hendrik van Helmond (w), 
Willem Huijbregts (z), Jan 
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Pasmans (n) 
  de Lange vooren, 2 lopst. Jan Baptist Lemmens (o), den 

Armen (w), het Klooster van 
Everbode (z), Jan 
Verspreuwel (n) 

  het Lang ven, 50 roeden den Armen (o), Jacobus van 
Leendt (w), Hendrik Pieter 
Verbaandert (z), Jacobus 
Staats (n) 

  de Reijt, 51 roeden den Armen (o), de wed. 
Wouter Luijten (w, z), 
Jacobus van Leend (n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Abdije van Everboode idem   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Hens, Anna wed.v. Jan Andriessen renthefster ?   
Box, H. getuige 1801   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport  6-1-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Petronella * verkoopster Hoogemierde  
Lurincx, Adriaan e.v. *    
van Hest, Mattijs (onm.) broer / verkoper   
van Hest, Anthonij broer / koper   
van Hest, Jenne zuster / koopster ¼ huijsinge, stal, schuur, 

schop, hof en aangelag, 
landerijen, Hoogemierde aan 
de Plaats bij den Schutsboom 

 

van Hest, Anthonij + vader / erflater   
van Hest, (4 kind.) Jan + eigenaars ¼    
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Dijkmans, Hermanus idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 en 91v, fiche 4, rij 
1 

Schuldbekentenis / gelofte  6-1-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Anthonij debiteur / gelover Hoogemierde  
van Hest, Jenne debitrice / geloveres   
van Herk, Willemijntje wed.v. Embregt 
Dijkmans 

geldschietster / 
creditrice 

Lagemierde  

Luijten, Jan Jacobus schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
 secretaris als voor   

 

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

Verkoop / transport  13-1-1794 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Cornelis verkoper Hoogemierde  
Baaijens, Jan Anthonij * koper   
Schoormans, Catharina e.v. * koopster kamer, schop en ’t kleijn 

hofke aan ’t huijs , ½ in de 
middelste en achterste hof 
naast Jan Pasmans dries, 
samen ca. 30 roeden, 
Hoogemierde, de Koistraat 

Adriaan van Hees (o), Jan 
Pasmans (w), de straat (z), 
Willem Martens (n) 

  het Aangelag (2 perc.), 3 
lopst. 4 ½ roeden 

Jan Pasmans (o), Adriaan van 
Hees (w), de straat (z), de 
kind. Jacobus Staats (n) 

  het Heijveldt bij de 
Vonderpat, 1 lopst. 15 roeden 

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

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Abdij van Everbode idem   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 91v en 92, fiche 
4, rij 1 

Kwitantie betr. ontvangst 40e penning 20-2-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swagemakers, Arnoldus debiteur vaste goederen, Esbeek  
Weijgerde, Adriaan idem   
  weijland, Lagemierde  
van den Burgh, J. secretaris / ontvanger Hilvarenbeek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93 en 93v, fiche 4,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  19-1-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Joseph debiteur / gelover Hoogemierde  
Wouters, Adriaan geldschieter / crediteur   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Dijkmans, Hermanus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93v en 94, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  21-2-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Roij, Jan gemachtigde /verkoper Lagemierde  
Swagemakers, Arnoldus constituant Hilvarenbeek  
Weijngaerde, Adriaan koper Hilvarenbeek op Tulderhoef  
  de Gagelrijs, 3 lopst. 6 roeden 

, Lagemierde bij Dun 
de Aa (o), de gem. heijde (w), 
Cornelis van de Zanden c.s. 
(z), Michiel Havermans (n) 

  (goederen, Hilvarenbeek)  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v en 95, fiche 4, rij 
2 

Registratie van machtiging d.d.  
20-2-1794 

 21-2-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wagemakers (Swagemakers), Arnoldus verkoper / constituant Hilvarenbeek  
van Rooij, Jan gemachtigde Lagemierde  
Weijgarde (Weijngaarde), Adriaen koper Hilvarenbeek  
  de Gagel reijs, ca. 4 lopst., 

Lagemierde bij Dun 
 

Schellekens, Niclaas getuige   
van Kempen, Michiel idem   
van Heusden, C. (notaris) Hilvarenbeek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95 en 95v, fiche 4,rij 2 Vernadering  3-3-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Dingena vernaderes Hulsel  
de Beer, Cornelis den jongen assistent   
van der Ceelen, Anthonij verkoper den Kerkenbogt, 2 lopst. 15 

roeden, Hulsel 
Peter van den Borne c.s. (o), 
Nijs Janssens + (w), de wed. 
Peter Willems (z), de kind. 
Cornelis de Beer (n) 

van den Borne, Peter  koper   
van den Borne, Hendricus idem   
van den Borne, Marjanna koopster   
van de Voort, Dirk schepen   
Dirks, Jan Ansem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96 en 96v, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  10-3-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Jan * verkoper Hulsel  
Paridaans, Cornelia e.v. * verkoopster   
Roest, Peter # koper Hulsel  
Aarts, Jennemaria e.v. * koopster ½ perc. Nieuw Eeusel, 2 

lopst. 15 roeden, Hulsel aan 
den Heijkant 

de gem. heijde (o), de 
verkopers (w), de kind. 
Cornelis de Beer (z), Willem 
Franken (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96v en 97, fiche 4,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1809 10-3-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roest, Peter * debiteur / gelover Hulsel  
Aarts, Jennemaria e.v. * debitrice / geloveres   
Denen, Willem geldschieter / crediteur Netersel  
 schepenen etc.als voor   
van Eijk, Augustinus e.v. # credit./ ontv. 1809 Netersel  
Denen, Catharina #    
Roest, (erfgen.) Peter + debiteuren 1809   
van den Borne, H. schepen ? 1809   
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Hoosemans, J.F. secretaris 1809   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97v t/m 100v, fiche 4, 
rij 2 

Transport na openbare verkoop (4x)  17-3-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Joseph e.v. * verkoper / momboir Ravels  
van Mol, Johanna *    
van Hal, Hendrik  (enige zoon) verkoper Baarle  
van Hal, Cornelis + vader / erflater   
van Mol, Anna Maria + moeder / erflaatster   
Baaijens, Jan i.n.v. momboir / verkoper   
van Mol, Gerrit (onm.) #    
van Mol, Jan + vader van #   
Lemmens, Adriaan Joris koper Hoogemierde  
  den Bogt, 4 lopst. 56 roeden, 

Hoogemierde, de Hoogstraat 
Hendrik Adriaans (o), den 
heijbogt (w), de verkopers 
(z),  de koper (n) 

Luijten, Jan Jacobus schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
 secretaris als voor   
Willems, Adriaan koper het kleijn huijsken, bijna ½ 

aangelag (o), ca. 3 lopst. 14 
roeden, Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

de verkopers (o, n), de andere 
helft (w), de vroente (z) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
van den Heuvel, Jan koper huijzinge, stal en schuur gent. 

het groot huijs, ruim ½ 
aangelag (w), ca. 4 lopst. 15 
roeden, Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

de andere helft (o), Adriaan 
Wittens / de heijde (w), de 
straat (z), den Heijbogt (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Larmit, Adriaan koper het Wasveldt, 1 lopst. 24 

roeden, Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

Hendrik Adriaans (o), de 
straat (z), de verkopers (w, n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Vroomans, Peter koper   
Vroomans, Anthonij idem   
Vroomans, Adriaan idem   
Vroomans, Catharina koopster den Beemdt in de Hoolstraat, 

2 lopst. 53 roeden, 
Hoogemierde in het Broek 

de stroom (o), de Hoolstraat 
(w), Jan Baptist Schoormans 
(z), Adriaan Verbaandert (n) 

de Abdije ven Everboode renthefster   
 

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

Verkoop / transport  18-3-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ackerveeken, Jacobus verkoper Lagemierde  
van Ackerveeken, Maria wed.v. Jan de 
Bruijn 

verkoopster Vught  

van Dooren, Cornelis e.v. * koper   
van Ackerveeken, Johanna * koopster ½ huijsinge, stal, schuur, 

schop en hof, het geheel 30 
roeden, Lagemierde aan het 
Vloeijeijnde 

de straat (o), Nicolaas van 
Loon (w), Jan Otten (z), Jan 
Otten (n) 
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  ½ den Acker aan den 
Draaijboom, het geheel 48 
roeden 

den ackerweg (o), Jan Otten 
(w), het voorg. perc. (z), de 
andere helft (n) 

  ½ Lant in de Agterste Braak, 
1 lopst. 11 roeden 

Nicolaas van Loon (o, z), de 
heijde (w), de kind. Goijaart 
Strooijbants (n) 

  ½ den Schuurmans acker, 2 
lopst. 11 roeden 

de straat (o), Jan Baptist 
Dijkmans (w, n), Jan van 
Hoogstraten (z) 

  ½ groes en heijde de 
Raakschot, samen 5 lopst. 16 
roeden, in het Meulenheijke 
(vroeger Hulsel) 

Nicolaas van Loon (o), de 
stroom (w), de heijde (z), de 
kind. Adriaan Verhagen (n) 

  ½ het Vloeibeemdeke, 1 
lopst. 12 roeden 

den Molengragt (o), de kind. 
Jan Leesten (w), de kind. 
Peter Panenborgh (z), de 
kind. Jan van Dooren (n) 

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

 

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

Verkoop / transport  21-3-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versandt, Jan verkoper Hulsel  
Versandt, Wouter e.v. * broer / koper Lagemierde, den Heijkant  
Aarts, Maria *  ½ den Looacker, het geheel 2 

lopst. 14 roeden, Lagemierde 
den Braakhoek 

Steeven Paridaans (o), de 
wed. Embregt Lemmens (w), 
de kopers (z), Jan Gooris (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  4-4-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Adriaan verkoper Hoogemierde  
van Eijck, Goverdina verkoopster Antwerpen  
Baaijens (Beijens), Jan Anthonij * koper   
Schoormans, Catharina e.v. * koopster den Beemdt aan de Molendijk 

met het Eersel daaraan, 1 
lopst. 38 ½ roeden, 
Hoogemierde, de Hoolstraat 

de stroom (o), de Hoolstraat 
(w), Adriaan Jooris Lemmens 
(z), de kind. Lambert van den 
Borne (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
 secretaris als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  7-4-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Lemmens, Adriaan Jooris * debiteur / gelover Hoogemierde  
van de Sanden, Wouter Hendrik geldschieter / crediteur   
van Eijck, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte (hypotheek)  7-4-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Baaijens, Jan Anthonij * debiteur / gelover Hoogemierde, huijzinge, stal, 
schuur, schop, hof en 
aangelag, landerijen 

 

Schoormans, Catharina e.v. * debitrice / geloveres   
van de Plas, Helena dienstmeid bij # / 

geldschietster 
  

………. pastoor # Hoogemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport  7-4-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Adriaan verkoper Hoogemierde  
Paridaans, Dorethea * verkoopster   
van Helmond, Peter e.v. *    
van Heusden, Johannis secretaris / koper den Beemdt over de A, 1 

lopst. 11 roeden, Lagemierde 
aan de Broekkant 

Godefridus Janssens (o), de 
stroom (w), Jacobus van 
Leendt c.s. (z), Walterus 
Dijkmans c.s. (n) 

Luijten, Jan Jacobus schepen   
Dijkmans, Hermanus idem   
Luijten, Jan Hendrik idem / loco secretaris   

 

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

Verkoop / transport  7-4-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Anthonij verkoper Hoogemierde  
van Hest, Jenne * zuster / koopster   
Huijbregts, Jan e.v. * koper ¼ huijzinge, stal, schuur, 

schop, hof en aangelag, 
landerijen, Hoogemierde t.o. 
de schutsboom 

 

van Hest, (4 kind.) Jan + eigenaars ¼    
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Abdije van Everboode renthefster   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  7-4-1794 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Goverdina verkoopster Antwerpen  
van Eijck, Adriaan koper Hoogemierde  
  1/3 schaapskooi (nu woning), 

1/3 aangelag daaraan, het 
geheel 1 lopst. 23 roeden, het 
Hoog, Hoogemierde 

 

  1/3 den Bogt, den Veldtacker,  
de Wellen en het Merrien 
Eersel 

 

Baaijens, Jan Anthonij eerder koper (deel) Beemdt aan den 
molendijk 

 

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

 

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

Verkoop / transport  7-4-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij verkoper Hoogemierde  
Huijbregts, Willem * koper   
Janssen, Maria e.v. * koopster den Dries van Wouter Peters 

en Jacob Strooijbants, 1 lopst. 
6 roeden, Hoogemierde, het 
Kuijldersroode 

Jan de Hondt (o), Jan Joseph 
Lemmens (w), het Klooster 
van Everbode (z), de gem. 
straat (n) 

  den halven Tijsdries, 59 
roeden 

Jan Jacobus Luijten (o), de 
straat (w), Jan de Hondt (z), 
Martinus van Laarhoven (n) 

  de halve Hofstadt, 57 ½ 
roeden 

de gem. straat (o), ’t Klooster 
van Everbode (w), de kind. 
Hendrik Hermans (z), Willem 
Martens (n) 

  den halven Beekacker, 50 
roeden 

Jan Geerts (o), Gerrit 
Adriaans (w), Hendrik 
Verbaandert de jonge (z), de 
gem. straat (n) 

  de Voort, 18 roeden de kind. Hendrik Jan 
Hermans (o), de kopers (w), 
een straatje (z), de 
Kruijsvelden (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Schuldbekentenis / gelofte (obligatie) afgelost 1802 10-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ham, Jan * debiteur / gelover Lagemierde  
van der Heijden, Anna Maria e.v. * debitrice / geloveres   
de Kort, Helena wed.v. Gerrit Luijten geldschietster / creditr.   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 110 en 110v, 
fiche 4, rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte (obligatie) in marge: aflossing 1805 2-12-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ham, Jan debiteur / gelover Lagemierde  
de Kort, Helena wed.v. Gerrit Luijten geldschietster / creditr.   
van Beers, Willem executeur / ontv. 1805   
Luijten, Jan Jacobus idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
111v t/m 113, fiche 4, 
rij 5 

Verkoop / transport  7-7-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Anthonij verkoper Hoogmierde  
van den Heuvel, Hendrina * verkoopster   
Adams, Jacobus e.v. *    
van den Heuvel, Marianna wed.v. 
Hendrik Hendricx 

zuster / koopster 
(reeds eigenares 1/12) 

Alphen  

  1/6 erfsteede, huijzingen, 
schuur, stal, schop, bakhuijs, 
hof en aangelag, landerijen, 
Hoogemierde, de Hoogstraat 

 

  behalve: perc. weijde en perc. 
ackerland 

 

Meijnendoncx, Jenneke + moeder / erflaatster   
van den Heuvel, Cornelis  vader / gebruiker 

(eigenaar 4/6) 
  

van den Heuvel, Peter eigenaar 1/12    
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
de Abdije van Everbode renthefster   
de Kerk van Hoogemierde idem   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Dijkmans, Hermanus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Registratie van machtiging aan toonder 
d.d. 12-1-1795 

betr. oorlogslasten 2-3-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Franse armées en andere troupes    
Gerts, Jan constituant Hoogemierde  
Adams, Adriaan idem   
Hermans, Adriaan idem   
Lemmens, Jan Josep idem   
van Leendt, Jacobus idem   
Luijten, Jan Jacobus idem (schepen)   
van Laarhooven, Martinus idem   
van Hoof, Jan idem   
van Hees, Adrianus idem   
Beijens, Jan Antonius idem   
Adriaans, Gerrit idem   
Schoormans, Cornelis idem   
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van Hoof, Ad. idem   
Verbaandert, Hendrik idem   
Luijten, Steven idem   
Luijten, Jan Jan Baptist idem   
Lemmens, Jan B. idem   
van Leendt, Jacobus Jacob idem   
van Helmont, Peter idem   
van de Ven, Carina (Catharina ?) constituante   
Wittens, Adriaan constituant   
Riebergs, Aalbert idem   
van den Heuvel, Jan idem   
van den Heuvel, Cornelis idem   
Josens (Joosten), Adriaan idem   
Huijbregts, Hendrik idem   
Schoormans, Joseph idem   
Merckx, Sebastianus idem   
Adams, Jacobus idem   
Panjoel, Henricus idem   
Luijten, Wouter idem   
Kools, Geeriet (Gerrit) idem   
van Hees, Marchelus (Marcelis) idem   
Panjoel, C. idem q.q.   
Goovaarts, Jan idem   
van den Borne, Lambert idem   
van den Bergh, Mattijs idem   
Dijkmans, Hermanus idem   
Luijten, Jan Hendrik idem q.q. (schepen)   
Huijbregts, Willem idem   
Willems, Cornelis idem   
van den Bergh, Hendrik idem   
van de Gevel, Wouter idem   
Hermans, Gerrit idem   
Lemmens, Jan Baptist idem   
Lemmens, Adriaan idem   
van Ostaden, Joseph idem   
Donkers, Joannes idem   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte / lening door 
gemeente (1000 gulden) 

(oorlogslasten ) 2-3-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus president / debiteur Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik schepen / idem   
van den Borne, Lambert Lambert bedezetter / idem   
Luijten, Steven idem   
Kools, Gerrit idem   
Hermans, Gerrit idem   
Riebergs, Aalbert armmr. / idem   
Luijten, Jan Baptist kerkmr. / idem   
van Lanschot, Godefridus koopman /geldschieter sHertogenbosch  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 115v en 116, 
fiche 5, rij 1 

Extract uit het register der besluiten van 
de Gedeputeerde Staten v. N.Brabant 

betr. vordering v. h. armbestuur van 
Dongen op armbestuur v. Hulsel 

2-10-1835 !! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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het Armbestuur van Dongen crediteur   
de  Armenkas van Hulsel debiteur   
Heijkants, Adriana wed.v. Adriaan 
Willems 

behoeftige   

Willems, (4 mind. kind.) Adriaan behoeftigen   
………. districtscommissaris Waalwijk  
…….. idem Oirschot  
vanden Bogaerde, B(aron) ? ondertekenaar   
Verheijen, F. … idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 115v en 116, 
fiche 5, rij 1 

Kwitantie gedeeltelijke aflossing 28-2-1807 !! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Lanschot, Johanna creditrice   
het Corpus van Hulsel debiteur   
van Lanschot, Godefridus + eerder crediteur 1795   
van Lanschot, F. gemacht. / ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
116 en 116v, fiche 5, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte / lening door 
gemeente (1000 gulden) 

in marge: aflossingen 1807 en 1809 
overdracht 1835 

3-3-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Voort, Dirk schepen / debiteur Hulsel  
Dircx, Jan Ansem idem   
van der A, Wouter bedezetter / idem   
Roest, Peter idem   
Vinken, Peter armmr. / idem   
van Lanschot, Godefridus koopman /geldschieter sHertogenbosch  
van Heusden, J. secretaris   
den Armen van Dongen (1835)    
Heijkants, Adriana wed.v. Adriaan 
Willems (1835) 

   

Verhagen, B. (1835)    
Naaijkens, J. (1835)    
van den Borne, J. (1835)    
van Ostade, L. (1835)    
Vinken, M. (1835)    

 

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

Registratie van machtiging aan toonder 
d.d. 14-1-1795 

betr. oorlogslasten 3-3-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Franse armees en andere troupes    
van der Ceelen, Peeter constituant Hulsel  
Dijckmans, Peter idem   
van den Borne, Henricus idem   
Vinken, Peter idem   
Janssen, Hendrik idem   
Maas, Hendrik idem   
van der Aa, Wouter Dirckx idem   
Roest, Peter idem   
van der Ceelen, Willem idem   
Rombouts, Michiel idem   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 95 
door E.A.M.Verspaandonk 

 36

…….., wed.v. Peter Willems constituante   
Swanen, Adriaan constituant   
Maas, Jacobus idem   
van der Heijden, Jan idem   
de Beer, Cornelis den ouden idem   
Adriaans, Jan idem   
Swens (Sweens), Cornelis idem   
Goutsmits, Jan idem   
van den H. , J. idem   
Goutsmits, Cornelis idem   
van de Sanden, Jan Marten idem   
van der Heijden, Cristiaan idem   
Klasen (Klaassen), Wouter idem   
Linkels, Jan idem   
van der A, Steeven idem   
Willems, Peter idem   
Rademakers, Michiel idem   
Adriaans, Ansem idem   
Castelijns, Jacobus idem   
de Beer, Cornelis idem   
van de Sande, Jan idem   
Franken, Willem idem   
van de Voort, Dirk schepen   
Dircx, Jan Ansem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 117v en 118, 
fiche 5, rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte / lening door 
gemeente (1000 gulden) 

aflossing 1802 2-3-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus president / debiteur Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik schepen / idem   
Deijkmans, Hermanus idem   
van den Borne, Lambert Lambert bedezetter / idem   
Luijten, Steven idem   
Kools, Gerrit idem   
Hermans, Gerrit idem   
Riebergs, Aalbert armmr. / idem   
Luijten, Jan Baptist kerkmr. / idem   
van Lanschot, Godefridus koopman /geldschieter sHertogenbosch  
van Heusden, J. secretaris   
van Lanschot, F. ontvander 1802   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118 en 118v, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport  7-4-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Proost, Hendrik verkoper Lagemierde  
van Roij (Rooij), Jan koper 18 ½ roeden in het Agterste 

Landt (3 lopst. 43 roeden), 
Lagemierde aan het 
Mispeleijnde 

het straatje (o, z), de verkoper 
(w), de koper (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
119 en 119v, fiche 5, 
rij 2 

Transport na openbare verkoop  7-4-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Peter verkoper   
van Overa, Jan e.v. * idem   
van der A, Johanna *    
Noulandts, Joseph e.v. # verkoper   
van der A, Cornelia #    
Lemmens, Jan Embregt i.n.v. momboir / verkoper   
Lemmens, (2 mind. kind ^) Adriaan    
van der A, Elizabet + moeder van ^   
Willems, Cornelis Wilbort verkoper   
Willems, Cornelis Peter idem   
de Kort, Adriaan koper   
de Kort, Jan idem   
de Kort, Elizabet koopster   
de Kort, Petronella idem het Elsken, 2 lopst. 17 

roeden, Lagemierde, aan het 
Wellenseijnde 

de stroom (o), Helena Koolen 
(w), Cristiaan Matijssen (z), 
Hendrik Swaanen (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 119v en 120, 
fiche 5, rij 2 

Notitie / los briefje betr. verkoop en 40e penning 4-5-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Pas, Jan koper steede, Hoogemierde  
Huijbregts, Gerrit verkoper   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
120 en 120v, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport  5-5-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Willem verkoper Lagemierde  
Vinken, Peter * koper Hulsel  
van der Heijden, Anna Maria e.v. * koopster den Blokkenbeemdt, 1 lopst. 

15 roeden, Hulsel omtr. de 
Hegeijndse brug 

Jan Ansem Dircx (o), de 
kopers (w), Peter Dijkmans 
(z), Jacobus Maas (n) 

  den Papenacker, 1 lopst. 46 
roeden bij de Boogerse 
heijvelden 

Dirk van de Voort (o), den 
Armen (w), Peter Goutsmits 
(z), een weg (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeinen idem   
den Heer van Oirschot idem   
  Boogers heijvelt, 1 lopst. (vrouw)Wouter Klaassen (o), 

Klazina Nouwens (w), Jan 
Linkels (z), Adriaan van de 
Sanden (n) 

van de Voort, Dirk schepen   
Dircx, Jan Ansem idem   
 secretaris als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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121 en 121v, fiche 5, 
rij 2 

Verkoop / transport  5-5-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Willem verkoper (nu) Lagemierde  
van de Sanden, Jan Adriaan * koper Hulsel  
van der Ceelen, Cornelia e.v. * koopster den Neerden acker, 1 lopst. 

29 roeden, Hulsel in de acker 
de kopers (o), Jan Adriaans 
(w), de kind. Nijs Janssen (z), 
den molenweg (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
122 en 122v, fiche 5, 
rij 3 

Verkoop / transport  6-5-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Annemarie e.v. * verkoopster Lagemierde  
van Ham, Jan *    
Tops, Jan # koper   
Huijbregts, Johanna e.v. # koopster ¼ weij of gagelveldt (z), ca. 2 

lopst. 5 roeden, Lagemierde 
naast Hulsel  

de stroom (o), Jan Baptist 
Dijkmans (w, z), Jenneke van 
der Heijden (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
123 en 123v, fiche 5, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(350 gulden) 

betr. oorlogslasten 9-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus president / debiteur Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik schepen / idem   
Deijkmans, Hermanus idem   
van den Borne, Lambert Lambert bedezetter / idem   
Luijten, Steeven idem   
Kools, Gerrit idem   
Hermans, Gerrit idem   
Proost, Jan Baptist * geldschieter / crediteur Turnhout  
Tijsens, Adriana e.v. * creditrice   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
124 en 124v, fiche 5, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(350 gulden) 

betr. oorlogslasten 9-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus president / debiteur Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik schepen / idem   
Deijkmans, Hermanus idem   
van den Borne, Lambert Lambert bedezetter / idem   
Luijten, Steeven idem   
Kools, Gerrit idem   
Hermans, Gerrit idem   
Janssen, Nicolaas geldschieter / crediteur (nu)Huijclom (Heukelom)  
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
125 en 125v, fiche 5, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(300 gulden) 

betr. oorlogslasten 
in marge: overdracht ( ½ ) 1858 

9-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus president / debiteur Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik schepen / idem   
Deijkmans, Hermanus idem   
van den Borne, Lambert Lambert bedezetter / idem   
Luijten, Steeven idem   
Kools, Gerrit idem   
Hermans, Gerrit idem   
Mattijssen, Cristiaan geldschieter / crediteur (nu) Postel (abdij)  
 secretaris als voor   
Dijkmans, Jan testateur 1858   
van Rijssel, Hr. M. r.k. pastoor 1858   
van Loon, H.? 1858   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126 en 126v, fiche 5, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(150 gulden) 

betr. oorlogslasten 
 

9-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus president / debiteur Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik schepen / idem   
Deijkmans, Hermanus idem   
van den Borne, Lambert Lambert bedezetter / idem   
Luijten, Steeven idem   
Kools, Gerrit idem   
Hermans, Gerrit idem   
van Beers, Adriaan * geldschieter / crediteur   
Vugts, Johanna e.v. *    
Vugts, Anna geldschietster / credit.   
 secretaris als voor   

 

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

Verkoop / transport  25-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versandt, Jan * verkoper Hulsel  
Heuvelmans, Barbara e.v. * verkoopster   
Willems, Cornelis Wilbordt koper het Heijvelt in de Gulle 

hoeken, 4 lopst. 3 roeden, 
Lagemierde, het Mispeleijnde 
bij den Hooijbergh 

de gem. heijde of vroente (o), 
de verkoper (andere helft) in 
gebr. bij Jan Mercx (w), de 
heijde (z), de heijvelden van 
Cornelis Peter Willems (n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128 en 128v, fiche 5, 
rij 4 

Registratie van machtiging 
d.d. 7-1-1795 

betr. oorlogslasten ca. 30-7-1795 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Fransche armees en andere troupes    
 regenten / 

gemachtigden 
Lagemierde  

Verhagen, Anthonij constituant   
Leesten, Francis idem   
van Beers, Lavrijs idem   
Ida Matijsen constituante   
van Eijndoven, Franciscus constituant   
van Overa, Jan idem   
Gijsbers, Jan idem   
Verbaandert, Jan idem   
Dijkmans, Jan i.n.v. idem   
………. molenaar   
Verhaagen, Antonij i.n.v. idem   
Verhagen, Katrina    
Verhagen, Adriaantje    
Lemmens, Jacobus constituant   
van Loon, Jan idem   
de Prost, Hendrik idem   
……., wed.v. Niclaas van Loon constituante   
van Ham, Joannes constituant   
Janssens, Hermanus i.n.v. moeder idem   
van Ackerveken, Peter idem   
Palms, C. i.n.v. idem   
Palms, Willem (vader)    
Otten, A. constituant   
Swaanen, Cornelis idem   
Lemmens, Jan idem   
Dijckmans, Jan Baptist idem   
van der Aa, Peeter i.n.v. moeder idem   
van de Ven, Jacobus idem   
Jansens, Hermanus idem   
Tops, J. idem   
van Doorn, J. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129 en 129v, fiche 5, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(500 gulden) 

betr. oorlogslasten 30-7-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / debiteur Lagemierde  
Leesten, Francis idem   
van de Ven, Jacobus bedezetter / idem   
van Overa, Jan idem   
van Dooren, Jan idem   
Janssens, Hermanus idem   
van Ackerveeken, Pieter armmr. / idem   
Dijkmans, Jan Baptist kerkmr. / idem   
…….., wed.v. Nicolaas van Loon geldschietster / creditr.   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130 en 130v, fiche 5, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(500 gulden) 

betr. oorlogslasten 
in marge: aflossing 1840 

30-7-1795 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / debiteur Lagemierde  
Leesten, Francis idem   
van de Ven, Jacobus bedezetter / idem   
van Overa, Jan idem   
van Dooren, Jan idem   
Janssens, Hermanus idem   
van Ackerveeken, Pieter armmr. / idem   
Dijkmans, Jan Baptist kerkmr. / idem   
Swaanen, Cornelis geldschieter / crediteur   
 secretaris als voor   
Waanen (Swaanen), W. ontvanger 1840   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131 en 131v, fiche 5, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(400 gulden) 

betr. oorlogslasten 30-7-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / debiteur Lagemierde  
Leesten, Francis idem   
van de Ven, Jacobus bedezetter / idem   
van Overa, Jan idem   
van Dooren, Jan idem   
Janssens, Hermanus idem   
van Ackerveeken, Pieter armmr. / idem   
Dijkmans, Jan Baptist kerkmr. / idem   
van Heusden, Johannis secretaris /geldschieter 

/ crediteur 
  

 

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

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(600 gulden) 

betr. oorlogslasten 30-7-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / debiteur Lagemierde  
Leesten, Francis idem   
van de Ven, Jacobus bedezetter / idem   
van Overa, Jan idem   
van Dooren, Jan idem   
Janssens, Hermanus idem   
van Ackerveeken, Pieter armmr. / idem   
Dijkmans, Jan Baptist kerkmr. / idem   
Smaarius (Smarius), Cornelis geldschieter / crediteur   
 secretaris als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(250 gulden) 

betr. oorlogslasten 30-7-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / debiteur Lagemierde  
Leesten, Francis idem   
van de Ven, Jacobus bedezetter / idem   
van Overa, Jan idem   
van Dooren, Jan idem   
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Janssens, Hermanus idem   
van Ackerveeken, Pieter armmr. / idem   
Dijkmans, Jan Baptist kerkmr. / idem   
Leesten, Francis geldschieter / crediteur   
Leesten, Mathijs idem   
Leesten, Elizabet geldschietster / creditr.   
 secretaris als voor   

 

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

Verkoop / transport  2-8-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Woestenborg, Gerrit verkoper Diessen  
Merx (Mercx), Willem idem Hilvarenbeek  
Merx, Dirk idem (absent)   
van Dijk, Jacobus koper Dun (Hilvarenbeek)  
  het Donkske, 2 lopst. 30 

roeden, Lagemierde bij Dun 
de kind. Jan Lemmens (o), de 
stroom (w), de wed. 
Godefridus Janssen (z), 
Willem Havermans (n) 

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

 

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

Verkoop / transport  11-8-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Gerrit * verkoper Hoogemierde  
van den Bergh, Elisabet e.v. * verkoopster   
Fransen, Jan # koper   
Martens, Elisabeth e.v. # koopster huijs, schuur en aangelag, 7 

roeden,  Hoogemierde, de 
Stadtstraat 

Lambert van den Borne (o, 
n), de kind. Hendrik 
Verspaandonk (w), de straat 
(z) 

  het Garst Landt en  Pastorij 
dries, aansteede en dries 
neffens den Veltacker, samen 
7 lopst, 13 roeden 

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

  teulland neffens den 
Veldtacker, 3 lopst. 13 roeden 

Josephus van Ostade (o), 
Michiel van Loon (w), 
Adriaan Larmit (z), de 
waterlaat (n) 

  den Rispacker, 2 lopst. 32 
roeden 

Wouter van de Sande (o), 
Willem Donkers (w, n), de 
waterlaat (z) 

  het Heijveld aan ’t Leen, 4 
lopst. 20 roeden 

de kind. Jan van den Bergh 
(o), Adriaan Wittens (w), Jan 
Hendrik Luijten c.s. (z), 
Lambert van den Borne (n) 

  den Beedt aan ’t Regenschot, 
3 lopst. 20 roeden 

de kind. Jan Baptist 
Schoormans (o, n), Jacobus 
Plompen (w), Peeter van den 
Borne (z) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verster, Abr. rentmeester sHertogenbosch  
het Comptoir gen. der Beursen rentheffer   
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den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Vernadering  6-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versandt, Wouter vernaderaar Lagemierde  
Versandt, Jan broer / verkoper het Heijveldt in de Gulle 

Hoeken, 4 lopst. 3 roeden, 
Lagemierde, het Mispeleijnde 
bij den Hooijbergh 

de gem. heijde of vroente (o), 
Jan Versandt (andere helft) in 
gebr. v. Jan Mercx (w), de 
heijde (z), de heijvelden van 
Cornelis Peter Willems (n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
Willems, Cornelis Wilbordt koper   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  7-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Laat, Willem debiteur / gelover Lagemierde  
de Kort, Jan geldschieter / crediteur Hilvarenbeek  
de Kort, Petronella geldschietster / creditr.   
 schepenen etc.als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139 t/m 141, fiche 5, 
rij 5 

Verkoop / transport  11-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Dingena e.v. * verkoopster Lagemierde  
Verhagen, Anthonij Michiel *    
Lemmens, Jacobus koper kamer van een huijs, ½ kelder 

, zolder, schuur, paardenstal, 
½ hof naast de schuur, 
Lagemierde bij de Kerkhof 

 

  den Streep met den Baksbogt 
(Baxbogt), ca. 6 lopst. 

den Brugbeemdt (o), den 
voetpat naar ’t Vloeijeijnd 
(w), Cornelis Wilbordt 
Willems (z), Francis Leesten 
c.s. (n) 

  de Voorste Hasselt, 1 lopst. 
56 roeden 

een straatje (o), Hermanus 
Janssens c.s. (w, n), Cornelis 
Woestenbergh (z) 

  ca. ½ de Hasselt met het 
Bullens heijvelt, 4 lopst. 12 ½ 
roeden 

de wed. Willem van 
Hoogstraten (o), Hermanus 
Janssens (w), Godefridus 
Janssens c.s. (z), den 
Vonderpat (n) 
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  ½ de Winterooijs Hasselt (n), 
1 lopst. 56 roeden 

Klazine Lemmens (o, n), 
Hermanus Janssens (w), 
Cornelis Woestenbergh (z) 

  den Pluijmenbeemt, 3 lopst. 3 
roeden, aan ’t Wellenseijnde  

Cornelis Swaanen c.s. (o), de 
gem. weg (w), Jan Gijsbers 
(z), Jan van Overa (n) 

  deel van den Hoogemierdsen 
bogt (o), ca. 2 lopst. 43 
roeden 

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

  ½ het Rietven (o), 5 lopst. 35 
roeden, naast Dun 

de gem. heijde (o), Klazina 
Lemmens (w), Jan Gooris (z), 
Gerrit Zeebregts (n) 

den Armen van Reusel rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141v t/m 143, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport  11-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jacobus verkoper Lagemierde  
Verhagen, Anthonij Michiel * koper   
Lemmens, Dingena e.v. * koopster huijs, stal, schuur, schop, hof 

en aangelag, gent. de Nullen, 
13 lopst. 20 roeden, 
Lagemierde aan het 
Wellenseijnde 

de kind. Marten de Kort (o), 
de straat (w), Jan van Roij 
(z), Walterus Dijkmans c.s. 
(n) 

  den Houtert, 3 lopst. 3 roeden Laurens van Beers (o), 
Walterus Dijkmans c.s. (w, 
z), de stroom (n) 

  den Voortbeemdt, 3 lopst. 10 
roeden 

Anthonij Verhagen (o), 
Walterus Dijkmans c.s. (w), 
de kind. Jan Verhagen (z), de 
stroom (n) 

  Griet Meijs beemdt, 2 lopst. 
19 roeden 

’t straatje (o, z), de gem. 
straat (w), de kind. Jan 
Verhagen (n) 

  de Kuijpert, 2 lopst. 22 
roeden 

Walterus Deijkmans (o, w), 
de Roomse gemeente (z), de 
stroom (n) 

  den Houtert, 2 lopst. 6 roeden een straatje (o, z), Laurens 
van Beers (w), Walterus 
Deijkmans (n) 

  1/3 van 2 lopst. teulland in 
den Hoogemierdse Bogt en 
1/3 den Solbergh (Leen van 
Tuldel) 

 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143v en 144, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport van erfdeel  20-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Johanna * verkoopster Netersel  
Boogers, Willem e.v. * verkoper   
van der Heijden, Jan # koper Hulsel  
Hendricx, Catharina e.v. # koopster 1/5 acker- weij- en heijlanden  
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, Hulsel 
van der Heijden, Lambert + erflater   
den Abt van St. Tuijden rentheffer   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
144v en 145, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport   21-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijk, Maria * verkoopster Hoogemierde  
Lemmens, Adriaan Joris e.v. *    
van der Sanden, Wouter koper perc. in den Voorsten 

Veldacker met het Driesken 
daarin, 1 lopst. 18 ½ roeden, 
Hoogemierde, de Stadt 

Wouter van der Sanden (o), 
Adriaan van Eijk (w), 
Machiel van Loon (z), de 
kind. Hendrik Verspaandonk 
(n) 

Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
145v en 146, fiche 6, 
rij 1 

Verkoop / transport   24-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Maria * verkoopster Lagemierde  
Versandt, Wouter e.v. *    
Aarts, Hendrina verkoopster sHertogenbosch  
Willems, Frans # koper   
Hesselmans, Jennemaria e.v. * koopster Wouter Paridaans Beekacker, 

1 lopst. 36 roeden, 
Lagemierde in de 
Mispeleijndts acker 

Frans Willems (o, w), het 
Beeke straatje (z), een 
ackerweg (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
146v t/m 147v, fiche 
6, rij 2 

Verkoop / transport van erfdeel  2-10-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Jan verkoper Hulsel  
van de Sanden, Anthonij broer / koper   
van de Sanden, Dorethea * zuster / koopster   
Lemmens, Adriaan e.v. * koper 1/3 huijzinge, stal, schuur, 

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

 

van de Sanden, Adriaan + vader / erflater   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Abdije van Everboode renthefster   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
147v t/m 148v, fiche 
6, rij 2 

Verkoop / transport   12-10-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ansems, Johannes Jacobus * verkoper Gilze  
van Leendt, Hendrina  tante v. * / verkoopster   
van Leendt, Jacobus # koper / eigenaar 1/5 Hoogemierde  
van Laarhoven, Johanna e.v. # koopster 2/5 huijzinge, stallinge, schop 

, schuur, hof en aangelag, 
landerijen, Hoogemierde op 
de Twisselt 

 

van Leendt, Elizabet + moeder van  * / erfl.   
van Leendt, Jacobus + vader / erflater   
van Leendt, Hendrik broer  / eigenaar 1/5   
van Leendt, Jenneke zuster / eigenares 1/5   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149 en 149v, fiche 6, 
rij 2 

Afstand van vruchtgebruik  13-10-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Palms, Johanna wed.v. Marten van den 
Bergh 

transportante Lagemierde  

van den Bergh, Marcelis verkrijger   
van den Bergh, Mathijs idem   
van den Bergh, Jan idem   
van den Bergh, Goverdina verkrijgster 1/6 erfsteede, Hoogemierde  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis idem   
 secretaris als voor   

 

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

Transport na openbare verkoop (9x)  20-10-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Elisabeth * verkoopster   
Klemans, Adriaan e.v. *    
Nouwens, Hendrik e.v. # verkoop   
Hendricx, Petronella # verkoopster (afw.)   
Hendricx, Adriaantje idem   
Hendricx, Anna idem (afw.)   
Hendricx, Adriaan Peter i.n.v. momboir   
van Gompel, Gerit i.n.v. idem   
Hendricx, (3 mind. kind. ^) Hendrick 
Peter + 

   

van Gompel, Petronella moeder van ^   
Goutsmits, Peter koper huijzinge, stal, schuur, hof, 

land en groes, ca. 3 lopst. 40 
den Armen (o), Pieter 
Goutsmits (w), de straat (z), 
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roeden, Hulsel aan het 
Voorteijnde 

Hendrik Janssen (n) 

  het Kwaat heijveld, 1 lopst. 6 
roeden, Hulsel omtr. den 
molenbrug 

de stroom (o), de heijde (w), 
Pieter Goutsmits (z), Jan 
Marcelis Hendricx (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus idem   
 secretaris als voor   
van der Heijden, Corstiaan koper den Heijbeemd (w), 2 lopst. 

35 roeden, Hulsel omtr. de 
Hoeve 

de stroom (o), Willem Palms 
(w), Peter Dijkmans (z), Jan 
Adriaans (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Swaanen, Adriaan koper het Wilbroek, 2 lopst. 22 

roeden, Hulsel aan ’t Voort 
eijnde 

Adriaan Swaanen (o), de 
heijde (w), Peter Dijkmans 
(z), de stroom (n) 

  den Timmersbeemdt, 1 lopst. 
25 roeden 

Adrian Swaanen (o), Jacobus 
Kastelijns (w), Hendrik 
Janssen (z), Peter Dijkmans 
(n) 

  het Heijveldt aan de Beeken, 
3 lopst. 45 roeden 

Wouter van der A (o), de 
kind. Adr. Verhagen (w), de 
wed. Anthonij Verhagen (z, 
n) 

Kastelijns, Jacobus koper het Smeeltje, 48 roeden, 
Hulsel in de acker 

Jacobus Kastelijns (o), den 
ackerweg (w), (vrouw) Peter 
Vinken (z), Jacobus de Wit 
(n) 

  het Grieten stuk, 1 lopst. 4 
roeden 

Adriaan Rombouts (o), den 
ackerweg (w, z), Jacobus de 
Wit (n) 

Deijkmans (Dijkmans), Pieter koper het Looijken, 1 lopst. 1 roede Jan Marcelis Hendricx (o), de 
koper (w), Hendrik Janssen 
(z), Jan Goutsmits (n) 

Vinken, Peter koper het Willekens Schot, 4 lopst. 
15 roeden, Hulsel aan de 
heijvelden 

Steeven Paridaans (o), Peter 
Dijkmans (w), Peter Vinken 
(z), den molenweg (n) 

het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
Hendricx, Peter koper den Uijskens boomgaard, 1 

lopst. 19 roeden, Hulsel in de 
boogerde 

Jan van der A (o), Peter 
Dijkmans (w), Adriaan 
Swaanen (z), Peter Goutsmits 
(n) 

Swaanen, Adriaan koper den Boogaart, 2 lopst. 49 
roeden, Hulsel in de boogerde 

Peter Dijkmans (o), Peter van 
den Borne (w), de Smeele (z), 
de wed. Anthonij Verhagen 
(n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155v en 156, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop / transport  20-10-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Peter * verkoper   
van der Heijden, Anna Maria e.v. * verkoopster   
van den Heuvel, Jan # koper   
van Hees, Elisabet e.v. # koopster het Aangelag, 1 lopst. 29 

roeden, Hoogemierde aan het 
Dorp 

Cornelis Willems (o), 
Anthonij van Hest (w, n), de 
gem. straat (z) 

Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
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Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156v en 157, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop / transport  23-10-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem * verkoper Hoogemierde  
Vroomans, Antonetta e.v. * verkoopster   
van Hoof, Jan # koper Hoogemierde  
Pasmans, Peternel e.v. # koopster den Beemdt over de A, 1 

lopst. 31 roeden, Lagemierde 
aan de stroom 

de kind. Jan Leesten (o), de 
stroom (w), Jan Baptist 
Luijten (z), Jan Pasmans (n) 

Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157v t/m 160, fiche 6, 
rij 3 

Transport na openbare verkoop  29-10-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versandt, Jan Hendrik  verkoper   
Versand, Anna Maria * verkoopster   
………… e.v. * (afwezig)   
Versand, Hendrina # verkoopster   
van Hak, Jan e.v. #    
Versand, Jan Bartel i.n.v. momboir / verkoper   
Snellaarts (Snelders), Marten i.n.v. idem   
Versandt, (2 mind. kind. 2e huw. ^) 
Hendrik + 

   

Snellaarts, Jenneke + moeder van ^   
Versandt, Jan Bartel koper huijzinge, stal, schuur, hof en 

aangelag, landerijen, samen  
16 lopst. 15 roeden, Hulsel 
aande Heijkant 

Hendrik Maas (o), Klazina 
Nouwens (w), Jan Adriaans 
(z), Jan Leemans (n) 

  den Vrijsen acker, 1 lopst. 25 
roeden 

Peter Roest (o, z), Cornelis de 
Beer (w), Willem Franken (n) 

  den Woesten hof, 4 lopst. 1 
roede 

Cornelis de Beer (o), de 
heijde (w, z, n) 

  de Looijkens, 2 lopst. 35 
roeden 

de straat (o), Willem Franken 
(w), Jan Adriaans (z), Peter 
Dijkmans (n) 

  den Grooten of Groenen 
acker, 2 lopst. 16 roeden 

de verkopers (o), Klazina 
Nouwens (w), Jan Adriaans 
(z), Dirk van de Voort (n) 

  den Venacker met het 
heijveld, 1 lopst. 42 roeden 

Peter van den Borne (o), 
Jacobus Maas (w), de kind. 
Gozewinus van de Wouw (z), 
Peter Goutsmits (n) 

  den Reep, 6 lopst. 47 roeden Willem Franken (o), Jan 
Leemans (w), Jan Linkels (z), 
Jan Marten van de Sanden (n) 

  de Weijer bij de steenoven, 2 
lopst. 34 roeden 

Peter van der Ceelen (o), de 
stroom (w), Jacobus Maas (z) 
, een heijveldt (n) 
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  den Heijbeemdt, 2 lopst. 2 
roeden 

Jan van der Heijden (o), de 
stroom (w), Nicolaas Mulders 
(z), Peter Vinken (n) 

  den Huijsacker, 2 lopst. 32 
roeden 

Jan Ansems (o), Jacobus 
Maas (w), Ansem Adriaans 
(z), den Armen (n) 

  het Heijvelt bij de Beerschot, 
2 lopst. 34 roeden 

Jan Marten van de Sanden (o) 
, Jan Goris (w), Christiaan 
Roevers (z), Jan Goutsmits 
(n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Hulsel idem   
de Abdije van St. Truijden renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus idem   
Box, H. getuige   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160v en 161, fiche 6, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1800 29-10-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Adriaan Embregt debiteur  / gelover Lagemierde  
van Hoogstraaten, Jan geldschieter / crediteur   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs idem   
van Heusden, J. secretaris   
Verhagen, B. schepen 1800   
Swaanen, C. idem   
Box, H. secretaris 1800   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161 t/m 162, fiche 6, 
rij 4 

Vernadering  3-11-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Jan * vernaderaar Hulsel  
Hendricx, Catharina e.v. *  den Heijbeemt, 2 lopst. 35 

roeden, Hulsel omtr. de 
Hoeve 

de stroom (o), Willem Palms 
(w),  Peter Dijkmans (z), Jan 
Adriaans (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Hendricx, (erfgen.) Hendrik Peter + verkopers   
van Gompel, (erfgen.) Petronella + idem   
van der Heijden, Corstiaan koper   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162 t/m 163, fiche 6, 
rij 4 

Verkoop / transport  3-11-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Gerrit verkoper Hulsel  
de Beer, Geertruij e.v. * verkoopster   
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van der A, Wouter *    
de Beer, Maria # verkoopster   
Kastelijns, Jacobus e.v. #    
de Beer, Cornelis den jongen ^ koper / bewoner   
Hendricx, Dingena e.v. ^ koopster 3/5 huijsinge, stal, schuur, 

schop en hof, landerijen, 
Hulsel 

 

de Beer, Johanna eigenares 1/5   
den Armen van Hulsel rentheffer   
de Abdije van St. Truijden renthefster   
 schepenen etc.als voor   
Box, Hendrik getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163v t/m 165v, fiche 
6, rij 4 

Verkoop / transport  1-12-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Bartel * verkoper Hoogemierde  
Verspaandonk, Jan vader van *   
Adams, Peter # koper   
Willems, Maria e.v. # koopster huijsing en hof, 24 roeden, 

Hoogemierde  
Jan Donkers (o), de straat (w, 
z), Jan Fransen (n) 

  Gooijaard Wouters acker, 1 
lopst. 16 roeden 

Christiaan Verbaandert (o), 
Hendrik Lemmens (w), de 
Abdij van Everboode (z), de 
straat (n) 

  het Leijbroek, 2 lopst. 3 
roeden 

Adriaan Otten (o), de straat 
(w), de kind. Jan Schoormans 
(z), de Abdij van Everboode 
(n) 

  den Heijbogt acker, 1 lopst. 
23 roeden 

Adriaan Jooris Lemmens (o), 
de heijde (w), Jan van den 
Heuvel (z), de kind. Cornelis 
van der Sanden (n) 

  het Hoekveld, 3 lopst. Jan Luijten (o), de straat (w, 
z, n) 

  den Steenacker, 1 lopst. 42 
roeden 

de wed. Hendrik Verbaandert 
(o), Wouter Snieders (w), 
Christiaan Verbaandert (z), 
Willem Huijbregts (n) 

  het Zilverslag, 2 lopst. 17 
roeden 

Francis van Eijndhoven (o), 
Adriaan Jooris Lemmens (w), 
Peter Remeijs (z), de straat 
(n) 

  den Rispacker, 2 lopst. 26 
roeden 

Willem Donkers (o), Wouter 
van de Sande (w), de kind. 
Jan van Loon (z), de kind. 
Lambert van den Borne (n) 

  1/3 heijveld op Hongeren, 47 
roeden 

de gemeente (o), Jan M. 
Lemmens (w), de heijde (z), 
de kind. Gijsbert van de 
Sanden (n) 

  den Tak (viswater)  
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
van Loon, Peter idem   
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
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  ½ schuurplaats, 10 roeden  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165v t/m 167, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport  17-12-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmond, Peter  verkoper Hoogemierde  
van Helmond, Catrina * verkoopster Turnhout  
Eeijkens, Jan e.v. *    
Martens, Willem i.n.v. momboir / verkoper   
van Leendt, Jacobus i.n.v. idem   
van Leendt, (2 mind. kind. #) Jan +    
Vroomans, Catrina + moeder van #   
van de Gevel, Wouter ^ koper   
van Helmond, Elisabet e.v. ^ koopster ¾ in 2 perc. land en 3/6 huijs 

van 2 perc. land 
 

  huijs, schop en ½ hof, 15 
roeden, Hoogemierde in de 
Smitstraat 

Adriaan Jooris Lemmens (o, 
w, z), de straat (n) 

  Heijn Teeuwen land, 1 lopst. 
31 roeden 

Adriaan Jooris Lemmens (o), 
de kopers (w), de wed. 
Hendrik Gerits (z), Wouter 
van de Geevel (n) 

  Land in de Aanstee, 1 lopst. 
28 roeden 

Albert Riebergs (o), de wed. 
Hendrik Gerits (w, n), 
Wouter van de Geevel (z) 

  ½ den Dries in het heijveld, 1 
lopst. 13 roeden 

de kopers (o), Wouter van de 
Geevel (w, z, n) 

  ½ heijveld, 2 lopst. de heijde 
  2/3 den Polder in de 

Smitstraat, 3 lopst. 2 roeden 
Jan Hendrik Huijbregts (o), 
de heijde (w, z), Wouter van 
de Gevel (n) 

de Domeijnen van Brabandt rentheffer   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
Box, H. getuige   
Fransen, Jan loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167v en 168, fiche 6, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1809 17-12-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Geevel, Wouter debiteur / gelover Hoogemierde  
Martens, Willem i.n.v. momboir   
Verbaandert, Hendrik i.n.v. idem   
Hermans, (onm. kind *) Jan + geldschieter / crediteur   
Verbaandert, Maria moeder van *   
 schepenen etc.als voor   
Hermans, Jan ontvanger 1809   
Verhagen, B. schout 1809   
Huijbregts, Wouter schepen 1809   
Martens, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168v en 169, fiche 6, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1804 4-1-1796 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Gerrit debiteur / gelover Hoogemierde  
Kools, Dirk geldschieter / crediteur Reusel  
Kools, Peter * idem   
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
van Heusden, J. secretaris   
Cools, Peter * ontvanger 1804 Reusel  
Verhagen, Bartel schout 1804   
Martens, Willem schepen 1804   
Huijbregts, Wout idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1804   

 

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

Verkoop / transport  4-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Adriaantje wed.v. Hendrik 
Verbaandert den jongen 

verkoopster Hoogemierde  

van Helmondt, Peter * koper   
Paridaans, Theodora e.v. * koopster den Neeren acker, 1 lopst. 39 

roeden, Hoogemierde 
Jan Huijbregts (o), de gem. 
straat (w), de kind. Jan Bapt. 
Schoormans (z), de kopers 
(n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170v en 171, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  4-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmond, Peter verkoper Hoogemierde  
Huijbregts, Willem koper het Hoogackerken, 1 lopst., 

Hoogemierde 
de kind. Jacobus Kools (o), 
Peter Adams de jonge (w), 
Cornelis Willems (z), kind v. 
Jan van de Pas (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171 t/m 172, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  10-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Hendrik verkoper Hoogemierde  
van Ackerveeken, Pieter * koper   
Verhagen, Catrina koopster   
Verhagen, Adriaantje idem   
van Ackerveeken, Jan zoon v.* / koper den Busselacker, 2 lopst. 18 

roeden, Lagemierde in de 
Wellenseijndse acker 

den ackerweg (o, w), de wed. 
Francis van der Heijden (z), 
Walterus Dijkmans + c.s. (n) 

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs idem   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
172 t/m 174, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  20-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevens, Peter verkoper (nu) Tilburg  
Roevens, Margo verkoopster Turnhout  
van der Sanden, Anthonij koper   
Lemmens, Adriaan koper het oudt huijs met den stal en 

schuur, ½ hof en dries daar 
agter (n), 1 lopst. 13 roeden, 
Lagemierde aan den 
Braakhoek 

de heijde (o), den Bosacker 
(w), ander deel (z), de kind. 
Adriaan van de Sanden (n) 

  den Bosacker, 1 lopst. 15 
roeden 

den voors. Dries (o), een 
akkerweg (w), de kind. 
Adriaan van de Sanden (z), 
Jan Anthonij van Loon (n) 

  het Garstbugtje, 34 roeden de kind. Adriaan van de 
Sanden (o), Anthonij 
Blankers (w), een akkerweg 
(z), Steeven Paridaans (n) 

  Landt op den Garst en 
Boonacker, 3 lopst. 42 roeden 

Poulus Gooris (o), de wed. 
Embregt Lemmens (w), de 
kind. Adriaan van de Sanden 
(z, n) 

  Govert Marcelis aansteede, 6 
lopst. 3 roeden 

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

  ca. 2/3 de Beerschot, 2 lopst. 
2 roeden 

de kind. Adriaan van de 
Sanden (o, z), Jacobus Maas 
(w), ander deel (n) 

  heijveldt agter de Beeken, 1 
lopst. 

de kind. Adriaan van de 
Sanden (n), de heijvelden 

  het Hoecx heijveldt, 1 lopst. Francis Willems (o), Marten 
Snellaarts (w), de kind. 
Adriaan van de Sanden (z), 
de heijde (n) 

  ½ de Beeke (3 perc.)(o), 1 
lopst. 28 roeden 

Francis Willems (o, w), de 
Hulselse heijvelden (z), het 
Beekestraatje (n) 

de Abdije van Everbode renthefster   
de Domijnen van Brabant rentheffer sHertogenbosch  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174 en 174v, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  20-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevens, Peter verkoper (nu) Tilburg  
Roevens, Margo verkoopster Turnhout  
Roevens, Hendrina (de Kort) idem Lagemierde  
Willems, Francis * koper   
Hesselmans, Jennemaria e.v. * koopster de Beeke, 1 lopst. 28 roeden, 

Lagemierde aan den 
Braakhoek 

de kind. Adriaan van de 
Sanden / ander deel (o), de 
kopers (w), Hendrina 
Roevens (z), ’t Beekestraatje 
(n) 

 schepenen etc.als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
175 en 175v, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  19-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Wouter verkoper (nu) Turnhout  
Janssens, Cornelis * koper (nu) Antwerpen  
  huijsken en hof, ca. 20 roeden 

, Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

Cornelis van den Heuvel c.s. 
(o, n), de wed. Adriaan 
Larmit (w), de gem. straat (n) 

Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
Janssen, Jan Baptist broer van *   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176 en 176v, fiche 7, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte (hypotheek)  24-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roosen, Jan debiteur / gelover Lagemierde en Dun 
(Hilvarenbeek) 

 

Roosen, Theodorus idem   
Roosen, Adriaan idem   
Roosen, …… (onm.) broer / idem den Houtert, 2 lopst. 47 

roeden 
Michiel Havermans (z), de 
stroom (rondom) 

  het Gagelreijs, 3 lopst. 16 
roeden 

de stroom (o), de heijde (w), 
Willem Havermans (z), 
Adriaan Wijgars ? (n) 

Leesten, Francis geldschieter / crediteur Lagemierde  
Leesten, Matijs idem   
Leesten, Elisabeth geldschietster / creditr.   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs idem   
van Heusden, J. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
177 t/m 179, fiche 7, 
rij 2 

Verkoop / transport  9-2-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beukelaar, Carel * verkoper Brecht  
Huijbregts, Cornelia e.v. *    
de Beukelaar, Francis # verkoper Mechelen  
Huijbregts, Maria moeder van # / verk.   
Huijbregts, Jan verkoper Brecht  
Schoormans, Peter + ^ zoon (1e huw.) / 

erflater 
Hoogemierde  

Schoormans, Jan +  vader v. ^ / erflater   
Huijbregts, Anneke + moeder van ^   
Schoormans, Hendrik verkoper Gilze  
Schoormans, Joseph ** koper   
van den Nieuwenhuijzen e.v. ** koopster (deel) erfsteede, huijzinge, 

stal, schuur, schop, hof en 
aangelag, Hoogemierde in de 
Hoogstraat, samen 7 lopst. 

Jan Huijbregts (o), Adriaan 
Wittens c.s. (w), de straat (n) 
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  Theuwen steede, 1 lopst. 37 
roeden 

den Armen (o), Cornelis van 
den Heuvel (w), de heijde (z), 
Mattijs van den Bergh (n) 

  het Heijveld, 2 lopst. 38 
roeden 

het gem. heijveld (o), 
Lambert Lambert van den 
Borne (w), de wed. Cornelis 
van de Sanden (z), Francis 
van Eijndhoven (n) 

  de Haanrijt, 2 lopst. 21 
roeden 

Margo Moonen (o), Anthonij 
van Hest (w), de loop (z), de 
heijde (n) 

  den Reuselsen beemdt, 1 
lopst. 46 roeden 

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

  den Opper heijvelddries, 2 
lopst. 44 roeden 

Jan Baptist Schoormans (o), 
de molenstraat (w), Peter 
Adams (z), Jan Huijbregts (n) 

  den Keijlacker, 2 lopst. 10 
roeden 

Wouter Sneijers (o), Cornelis 
Willems (w), Jan Baptist 
Schoormans (z), de wed. 
Adriaan Larmit (n) 

  Landt in den Kerkdries en 
Maaijken Oomen acker, 2 
lopst. 30 roeden 

Jan Fransen (o, w, n), Willem 
Donkers (z) 

  den Opperdries, 2 lopst. 4 
roeden 

Jan Jacobus Luijten (o, n), 
Peter Adams (w), Jan en 
Jacobus Luijten (n) 

  het Leijbroek, 1 lopst. 11 
roeden 

de stroom (o), de gem. straat 
(w), de kind. Thomas van de 
Sande (z), Peter Adams (n) 

  den Beemdt het Regenschot, 
3 lopst. 16 roeden, omtr. de 
Langvoort 

de straat (o), Jan Hendrik 
Luijten (w), de heijde (z), 
Jacobus Plompen (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Domijnen van Brabandt idem   
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179v en 180, fiche 7, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte 
 

in marge: aflossing 1799 
 

9-2-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Joseph debiteur / gelover / 
koper 

Hoogemierde 
(deel erfsteede) 

 

Schoormans, Hendricus broer / crediteur Gilze  
 schepenen etc.als voor   
Wittens, Adriaan schepen 1799   
Fransen, Jan idem   
Box, H. (subst.)secretaris 1799   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  9-2-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Joseph * debiteur / gelover Hoogemierde  
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van den Nieuwenhuijse, Maria e.v. *    
Pasmans, Jan geldschieter / crediteur Hoogemierde  
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport met conditie 9-2-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pasmans, Jan verkoper Hoogemierde  
van Hooff, Jan * koper   
Pasmans, Peternel e.v. * koopster huijzinge, stal, schuur, schop, 

werf en hof, 50 roeden, 
Hoogemierde in de Koistraat 
(Koestraat) 

Gerrit Adriaans (o), Martinus 
van Laarhoven (w, z), de 
gem. straat (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
182 en 182v, fiche 7, 
rij 3 

Transport na eerdere verkoop  3-5-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Wouw, Anthonij verkoper   
van Loon, Walterus * idem   
van de Wouw, Catharina  e.v. *    
van de Wouw, (kind) Elizabeth + verkoper (-ster)   
van de Wouw, Gozewinus + vader / erflater Hulsel  
van de Wouw, Cornelis broer / koper ¾ erfsteede, huijzinge, hof en 

aangelag, landerijen, Hulsel 
bij den Schutsboom 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
den Armen van Hulsel idem   
het Comptoir der Domijnen idem   
de Abdije van St. Truijden renthefster   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183 t/m 184v, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop / transport  6-6-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Francis verkoper Turnhout  
Verspaandonk, Hendrik broer / koper Hoogemierde  
  ½ huijs, hof en aangelag, 1 

lopst. 2 roeden, Hoogemierde 
in de Stadstraat 

de gem. straat (o, n), Wouter 
van de Sanden (w), Jan 
Donkers (z) 

  ½ den Veltacker, 1 lopst. 1 
roede 

Wouter van de Sanden (o, w), 
Joost Schoormans (z), de 
waterlaat (n) 

  ½ perc. in de Munsterssteede, 
48 roeden 

Jan Fransen (o), de wed. 
Adriaan Larmit (w), Lambert 
Jac. van den Borne (z), de 
kind. Jan van Loon (n) 
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  ½ het Klijn Daal ackerken, 37 
roeden 

de kind. Jan van Loon (o), de 
wed. Adriaan Larmit (w), 
Wouter van de Sanden (z), 
Christiaan Panjoel (n) 

  ½ den Agterste Daalacker, 2 
lopst. 10 roeden 

de kind. Jan van Loon (o, w), 
Wouter van de Sande (z, n) 

  ½ den Langen acker met het 
driesken daaraan, 5 lopst. 5 
roeden 

Jan Hendrik Luijten (o), 
Joseph van Ostaden (w), 
Hendrik Panjoel (z), Anthonij 
van de Sanden (n) 

  ½ Beemdt aan de Langvoort, 
1 lopst. 41 roeden 

de stroom (o), Francis van 
Eijndoven (w), Michiel 
Lurincx (z), de heijde (n) 

  ½ heijveld op Hongeren, 13 
lopst. 30 roeden 

Jan Bapt. Marte Lemmens (o) 
, de Belevense loop (w), de 
heijde (z, n) 

  ½ de halve aansteede van 
Cornelis Coolen, 3 lopst. 47 
roeden 

Lambert Lambert van den 
Borne (o), de straat (w), 
Francis van Eijndoven (z, n) 

de Domijnen van Brabant rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
den Armen van Lagemierde idem   
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan Bapt. M. idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
185 en 185v, fiche 7, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1798 6-6-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Hendrik debiteur / gelover Hoogemierde  
van der Sanden, Wouter geldschieter / crediteur   
 schepenen etc.als voor   
Box, H. getuige   
Fransen, Jan schepen 1798   
Luijten, Jan H. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
186 en 186v, fiche 7, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte  7-6-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roest, Peter * debiteur / gelover Hulsel  
Aarts, Jennemaria e.v. * debitrice / geloveres   
van Rijsingen, Arnoldus geldschieter / crediteur Sandoers (Zandoerle)  
Roest, Jan borg idem  
de Vroom, Jan idem   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus idem   
Box, H. getuige   
van Loon, Matijs loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187 en 187v, fiche 7, 
rij 3 

Verkoop / transport  7-6-1796 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Wouw, Cornelis verkoper Weelde  
Roest, Peter * koper   
Aarts, Jennemaria e.v. * koopster huijsinge, hof en aangelag, 

landerijen, Hulsel bij den 
Schutsboom 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
den Armen van Hulsel idem   
het Comptoir der Domeijnen idem   
de Abdije van St. Truijden renthefster   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
188 en 188v, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  5-7-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan Marcelis * verkoper Hulsel  
Verhagen, Helena e.v. * verkoopster   
de Beer, Cornelis de jonge # koper   
Hendricx, Dingena e.v. # koopster Land het Biesven, 2 lopst. 38 

roeden in de Hulselse acker 
Wouter van der A (o), Peter 
Dijkmans (w), de kopers (z), 
de verkopers (n) 

  de Start beemdt of Crommen 
beemd, 1 lopst. 45 roeden, 
Hulsel aan ’t Voorteijnde  

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

Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189 t/m 190v, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport  21-7-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Maria verkoopster Hulsel  
Janssen, Geertruij * zuster / koopster   
van der A, Steeven e.v. * koper ½ huijs, hof en aangelag, 1 

lopst. 30 roeden, Hulsel aan 
het Hegeijnt 

Cornelis de Beer de oude (o), 
de wed. Adriaan Verhagen 
(w), de straat (z, n) 

  ½ de aansteede van Hendrick 
Gooris, 1 lopst. 41 roeden 

Cornelis de Beer de jonge (o), 
Peter Dijkmans (w), Cornelis 
de Beer de oude (z), Peter 
van den Borne (n) 

  ½ den Huijsacker en de 
verbrande steede, 4 lopst. 

Cornelis de Beer de jonge (o), 
Peter Dijkmans (w), Cornelis 
de Beer de oude (z), Peter 
van den Borne (n) 

  ½ den Neerden acker, 1 lopst. 
22 roeden 

Clazina Nouwens (o), Jan van 
de Sanden (w, z), den 
molenweg (n) 

  ½ den Bogtacker, 1 lopst. 17 
roeden 

Jan Marcelis Hendricx (o, w), 
Peter Dijkmans (z), Wouter 
van der A (n) 

  ½ den Smeelacker, 1 lopst. 28 
roeden 

de gemeente (o), de kind. 
Marcelis Hendricx (w), 
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Wouter Klassen (Klaassen) 
(z), Peter Dijkmans (n) 

  ½ den Grooten acker, 1 lopst. 
15 roeden 

Peter Roest (o), den Armen 
(w), Cornelis de Beer de 
jonge (z, n) 

  ½ het Eusel veijke (weijke) 
met ’t beemdeken, 2 lopst. 41 
roeden 

Dirk van de Voort (o), 
Jacobus Maas (w), Jan van de 
Sande (z), de kind. Marcelis 
Hendricx (n) 

  ½ den Voorbos, 1 lopst. 32 
roeden 

Jacobus de Witt (o), Wouter 
van der A (w), Peter 
Dijkmans (z), de kind. 
Marcelis Hendricx (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
de Domijnen van Brabandt idem   
den Armen van Lagemierde idem   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus idem   
Box, H. getuige   
van Loon, Matijs loco secretaris   

 

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

Vernadering  5-8-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Thomas * vernaderaar Hoogemierde  
Gerits, Maria Katrina e.v. * vernaderes huijs, schuur en aangelag, 7 

roeden, Hoogemierde in de 
Stadtstraat 

Lambert van den Borne (o, 
n), Hendrik Verspaandonk 
(w), de straat (z) 

Huijbregts, Gerit # hiervoor eigenaar / 
verkoper 

  

van den Bergh, Elisabet e.v. #    
  het Garstlandt en Pastorije 

dries neffens den Veltacker, 
samen 7 lopst. 13 roeden 

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

  perc. teullandt neffens den 
Veltacker, 3 lopst. 13 roeden 

Joseph van Ostaden (o), 
Michiel van Loon (w), de 
wed. Adriaan Larmit (z), de 
waterlaat (n) 

  den Rispacker, 2 lopst. 32 
roeden 

Wouter van de Sande (o), 
Willem Donkers (w, n), de 
waterlaat (z) 

  het Heijveld aan ’t Leen, 4 
lopst. 20 roeden 

de kind. Jan van den Bergh 
(o), Adriaan Wittens (w), Jan 
Hendrik Luijten c.s. (z), 
Lambert van den Borne (n) 

  den Beemt aan ’t Regenschot, 
3 lopst. 20 roeden 

de kind. Jan Baptist 
Schoormans (o, n), Jacobus 
Plompen (w), Peter van den 
Borne (z) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verster, Abraham rentmeester sHertogenbosch  
het Comptoir der Beursen rentheffer   
den Armen van Hoogemierde idem   
Fransen, Jan ^ koper   
Martens, Elisabeth e.v. ^    
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
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van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192v en 193, fiche 7, 
rij 4 

Vernadering  27-8-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ostaden, Joseph * vernaderaar Hoogemierde  
van Eijk, Anna e.v. * vernaderes perc. teulland in den 

Voorsten Veldacker met het 
Driesken daarin, 1 lopst. 18 ½ 
roeden, Hoogemierde in de 
Stadstraat 

Wouter van de Sanden (o), 
Adriaan van Eijk (w), 
Michiel van Loon (z), de 
kind. Hendrik Verspaandonk 
(n) 

Lemmens, Adriaan Jooris # verkoper   
van Eijk, Maria e.v. #    
van de Sanden, Wouter  koper   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193v en 194, fiche 7, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte  5-9-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Joseph * debiteur / gelover Hoogemierde  
van den Nieuwenhuijzen, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Pasmans, Jan geldschieter / crediteur   
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
194v en 195, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport  14-9-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan Anthonij verkoper Lagemierde  
Willems, Francis * koper   
Hesselmans, Jennemaria e.v. * koopster Land in den Boschacker, 1 

lopst. 17 roeden, Lagemierde 
aan den Braakhoek 

Adriaan Lemmens (o, n), 
Hendrina Aarts (w), een 
ackerweg (z) 

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195 en 195v, fiche 7, 
rij 5 

Verkoop / transport  28-9-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus den ouden verkoper Lagemierde  
Verbandert (Verbaandert), Jan Lambert koper de Heijlaaren, 3 lopst. 28 

roeden, Lagemierde 
Cornelis Swaanen (o), 
Adriaan Otten (w), den 
Armen (z), de wed. 
Godefridus Janssens (n) 
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 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
196 en 196v, fiche 7, 
rij 5 

Vernadering  28-9-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hendrik e.v. * vernaderaar Hulsel  
Verhagen, Hendrina * vernaderes het Bieseven, 2 lopst. 38 

roeden, in de Hulselse acker 
Wouter van der A (o), Peter 
Dijkmans (w), Cornelis de 
Beer junior (z), Jan Marcelis 
Hendricx (n) 

  de Startbeemd of Crommen 
beemdt, 1 lopst. 45 roeden, 
Hulsel aan ’t Voorteijnde  

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

Hendricx, Jan Marcelis # verkoper   
Verhagen, Helena e.v. # verkoopster   
de Beer, Cornelis junior ^ koper   
Hendricx, Dingena e.v. ^ koopster   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus idem   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
197 en 197v, fiche 7, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(250 gulden) 

 3-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jan president  / debiteur Hoogemierde  
Martens, Willem schepen / idem   
Lemmens, Jan Baptist Marten idem   
Luijten, Steeven bedezetter / idem   
van den Borne, Lambert Lambert idem   
Kools, Gerit idem   
Hermans, Gerit idem   
van de Plas, Helena geldschietster / creditr. Hoogemierde  
 secretaris als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(200 gulden) 

in marge: aflossing 1840 3-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jan president  / debiteur Hoogemierde  
Martens, Willem schepen / idem   
Lemmens, Jan Baptist Marten idem   
Luijten, Steeven bedezetter / idem   
van den Borne, Lambert Lambert idem   
Kools, Gerit idem   
Hermans, Gerit idem   
van der Ceelen, Peter geldschieter / crediteur Hulsel  
 schepenen etc.als voor   
Maas, P. ontvanger 1840   
van de Voort, A. idem   
Roest, G. idem   
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Coolen, J. idem   
 

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

Verkoop / transport  3-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hendrik verkoper Hulsel  
Verbaandert, Christiaan * koper   
van de Sanden, Johanna e.v. * koopster den Beemdt op Hongeren, 2 

lopst. 4 roeden, Hoogemierde 
Jan Fransen (o), de heijde (w) 
, Cornelis Willems (z), het 
Klooster van Everboode (n) 

Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199 en 199v, fiche 8, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte  betr. restant koopsom 3-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Christiaan debiteur / gelover / 
koper 

Hoogemierde  
(2 perc. teulland) 

 

van de Sanden, Wouter crediteur   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199v t/m 200v, fiche 
8, rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
(150 gulden) 

 4-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Adriaan schepen / debiteur Hulsel  
Maas, Jacobus idem   
van der A, Wouter bedezetter / idem   
Roest, Peeter idem   
van der Ceelen, Peter geldschieter / crediteur   
 secretaris als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
201 t/m 203v, fiche 8, 
rij 1 

Transport na openbare verkoop  7-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan Marcelis * verkoper Hulsel  
Verhagen, Helena e.v. * verkoopster   
Vreijssen, Evert # koper (nu) Reusel  
van Gorp, Anna e.v. # koopster huijs, stal, schuur, hof, ca. 1 

lopst. 40 roeden, Hulsel aan 
het Voorteijnde 

Hendrik Janssen (o), Peter 
Dijkmans (w, n), de straat (z) 

  2/3 Land het Looijken, ca. 3 
lopst. 30 roeden, Hulsel in de 
acker 

den Armen (o), Hendrik 
Janssen (w), de kind. 
Marcelis Hendricx (z), 
Hendrik Dirks (n) 
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  het Hoog biesven een 
Aardbrandt, 3 lopst. 30 
roeden, in de acker 

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

  den Mortelacker, 4 lopst. 21 
roeden 

de kind. Marcelis Hendricx 
(o), de gem. straat (w), de 
wed. Anthonij Verhagen (z), 
Wouter Claassen (n) 

  den Grooten beemd, ca. 4 
lopst. 30 roeden 

de stroom (o), Peter 
Goutsmits (z), Wouter 
Claassen (w), Peter Dijkmans 
(n) 

  de Wielrijt, ca. 1 lopst. Adriaan Swaans (Swaanen) 
(o), de heijde (w, z), juffr. 
Mulders (n) 

  het Eusel, 4 lopst. 30 roeden Peter Willems (o), de heijde 
(z, w), Peter Goutsmits (n) 

  2/3 het Nieuwveld, 1 lopst. 
41 roeden 

de kind. Adriaan Rombouts 
(o), de heijde (w), Hendrik 
Janssen (z), Jan van der A (n) 

  Boogers heijveld, ca. 1 lopst. Francis Willems (o), een 
akkerweg (w), Peter 
Dijkmans (z), Hendrik 
Janssen (n) 

  het Bieseven, ca. 2 lopst. 42 
roeden 

de verkopers (o), Peter 
Dijkmans (w, n), Adriaan 
Swaanen (z) 

  Landt in het Beeke heijveld, 
ca. 30 roeden in de heijvelden 

Hendrik Janssen (o, w), 
Adriaan Swaanen (z), 
Jacobus Kastelijns (n) 

  de helft in de Groote 
Voorschans, 1 lopst. 30 
roeden 

Adriaan Swaanen (o), Peter 
Dijkmans (w), Hendrik 
Janssen (z), Francis Willems 
(n) 

  heijveld in de Hollande, ca. 1 
lopst. 30 roeden 

de heijde (o), de heijvelden 
(w), Joost Huijbregts (z), de 
kind. Anthonij Verhagen (n) 

  den Vooreijndsche beemdt, 1 
lopst. 15 roeden 

Jan van der A (o), de kopers 
(z), Peter Dijkmans (n) 

den Heer van Oirschot rentheffer   
het Comptoir der Domeijnen idem   
de Abdije van St. Truijden renthefster   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus idem   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
204 en 204v, fiche 8, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
( 250 gulden) 

 20-11-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / debiteur Lagemierde  
van Loon, Matijs idem   
Janssen, Hermanus bedezetter / idem   
van Dooren, Jan idem   
van Overa, Jan idem   
van de Ven, Jacobus idem   
Swaanen, Cornelis borgemr. / idem   
van de Ven, Adriaan armmr. / idem   
Deijkmans (Dijkmans), Jan Baptist kerkmr. / idem   
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Verhagen, Anthonij geldschieter / crediteur   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205 en 205v, fiche 8, 
rij 2 

Transport na openbare verkoop  27-12-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Marien, Elizabeth wed.v. Cornelis 
Schoonen 

verkoopster Lagemierde  

Deijkmans (Dijkmans), Jan Baptist koper huijzinge, stal en schuur, hof 
en aangelag, samen 7 ½ lopst. 
, Lagemierde aan het 
Vloeijeijnde 

de wed. Cornelis van Ostaden 
(o, z), Pero Vingerhoeds (w), 
de straat (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
206 t/m 207, fiche 8, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossingen 1805 en 1810 27-12-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Jan Baptist debiteur / gelover Lagemierde  
van Ackerveeken, Peter geldschieter / crediteur   
Kerkhoffs, Adriaan borg   
Dijckmans, Theodorus idem   
 schepenen etc.als voor   
van Ackerveeken, Jan ontvanger 1805 / 1810   
Verhagen, Bart. schout 1805   
Swaanen, Cornelis schepen 1805   
van Beers, Laurens idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1805   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
207 t/m 209v, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop / transport ( ½ van  4/6 van 
alles) 

 28-12-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Marcelis verkoper Turenhout (Turnhout)  
van den Bergh, Jan Baptist verkoper Antwerpen  
van den Bergh, Mathijs broer / koper   
van den Bergh, Goverdina * zuster / koopster   
van den Bergh, Hendricus + broer / erflater   
van den Bergh, Marten + idem   
Joosen, Adriaan e.v. *  (½ van 4/6) woning, keuken, 

stal en ½ schuur, 
Hoogemierde in de Stadstraat 

de andere helft v.h. huis (o), 
de volgende goederen (w), 
den hof (z), de straat (n) 

van den Borne, (kind.) Lambert eigenaars andere ½    
  acker en dries agter de schuur 

met den hof gent. den Langen 
acker, 4 lopst. 53 roeden 

de huijzinge (o), Jan van den 
Heuvel (w), Lambert van den 
Borne (z, n) 

  den Agtersten Biesbogt, 2 
lopst. 24 roeden 

Jan Janssen (o), Wouter van 
de Sanden (w), Jan van de 
Sanden c.s. (z), den voorsten 
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Biesbogt (n) 
  acker aan de kerk, 15 roeden Willem Donkers (o, w), de 

gemeente (z), Francis van 
Eijndoven (n) 

  den Voorsten Biesbogt, 1 
lopst. 22 roeden 

Michiel van Loon (o), den 
Agtersten Biesbogt (w), de 
wed. Adriaan Larmit (z), 
Willem Donkers (n) 

  den Bosacker aan de 
Broekstreep, 1 lopst. 

Jan Fransen (o), Jan Janssen 
(w), Lambert van den Borne 
(z), Adriaan Verbaandert (n) 

  den Hoogen acker, 50 roeden Cornelis Willems (o), Wouter 
van de Sande (w), de wed. 
Adriaan Larmit (z), ’t 
Klooster van Everbode (n) 

  den Beemd van Joost Leijten 
of Reuselsen beemdt, 2 lopst. 
16 roeden 

de wed. Adriaan Larmit (o, 
z), Jan van den Heuvel (w), 
de Meerivelde 
(Merrienvelden) (n) 

  ’t Heijveld (boske)aan de 
Broekstreep, 15 roeden 

Jan Fransen (o), Francis van 
Eijndoven (w), de wed. 
Adriaan Larmit (z), Jan 
Jacobus Luijten (n) 

  den Horst voor den 
Vuijstenbeemdt, 1 lopst. 

de kind. Jan Baptist 
Schoormans (o), de wed. 
Adriaan Larmit (w, z), Jan 
Janssen (n) 

  het Meerbugtje, 1 lopst. 6 
roeden 

Joseph van Ostaden (o, w), de 
kind. Hendrik Luijten (z, n) 

  ’t Heijveld aan het 
Regenschot, 3 lopst. 

de straat (o, w), Hendrik 
Janssen (z), het gem. heijveld 
(n) 

  perc. bosch in den 
Hoogenbogt, 30 roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
heijde (w), Hendrik Wittens 
(z), den Biesbogt (n) 

  perc. groese agter Wouter 
Gerits beemdt, 1 lopst. 

Anthonij Vroomans (o), Jan 
Huijbregts (w), de heijde (z), 
deze goederen (n) 

  den Hongersen beemdt met 
het weijken daaragter, 1 lopst. 
26 roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
heijde (w), Hendrik 
Huijbregts (z), deze goed. (n) 

  het Eusel in den Nieuwen 
beemdt, ca. 1 lopst. 

Lambert van den Borne (o), 
de heijde (w, z, n) 

  den Kerkacker, 1 lopst. Willem Donkers (o), Francis 
van Eijndoven (w), Hermanus 
Dijkmans (z, n) 

  het Merienveld, ca. 10 roeden Hendrik Adriaansen (o), 
Reusel (w), Jan van den 
Heuvel (z), de Reuselse 
beemden (n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Abdije van Everboode renthefster   
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
Box, H. getuige   
Martens, Willem loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210 t/m 211v, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop / transport  24-1-1797 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Adriaan Embregt verkoper Lagemierde  
Lemmens, Jacobus Embregt verkoper (nu) Rotterdam  
Lemmens, Jan Embregt * broer / koper   
Jacobs, Elizabeth e.v. * koopster ½ huijs, hof en aangelag, ca. 

9 lopst., Lagemierde aan den 
Heijkant 

de wed. Jan Aarts (o), Wouter 
Versandt (w), de kind. Jan 
van Dooren (z), de straat (n) 

  ½ teullandt agter de 
aansteede, 2 lopst. 38 roeden 

de kind. Peter Panenburg (o), 
Hendrik Swaanen (w), de 
kind. Jan van Dooren (z), 
deze goederen (n) 

  ½ teulland op den Stokakker, 
3 lopst. 

Clazina Nouwens (o), Jan van 
Rooij (w), de kind. Hendrik 
van de Sanden (z), de kind. 
Peter Panenburgh (n) 

  ½ den Baaijert, 2 lopst. 23 
roeden 

deze goederen (o), Wouter 
Versandt (w), Hendrik 
Swaanen (z), de straat (n) 

  ½ den Hoogemierdsen beemd 
, 1 lopst. 56 roeden 

de heijde (o), Jan van Overa 
(w), Hendrik Swaanen (z), de 
wed. Godefridus Janssen (n) 

  ½ den Donkbeemd, 1 lopst. 
40 roeden 

de heijde (o), de wed. Francis 
van der Heijde (w), Hendrik 
Swaanen (z), Jacobus Maas 
(n) 

  ½ heijveld in de Beeke, 4 
lopst. 40 roeden 

de kind. Hendrik van de 
Sanden (o), Peter Jooris 
Peeters (w), Peter Adriaanse 
(z), de wed. Jan Baptist van 
Loon (n) 

  ½ heijveld voor den 
Hoogemierdsen beemdt, 27 r. 

de heijde (o), deze goederen 
(w), Hendrik Swaanen (z, n) 

Lemmens, Wouter eigenaar ¼  ½ de Aansteede  van Bartel 
Riebergs, 9 lopst. 30 roeden 

Hendrik Swaanen (o), de 
wed. Jan Aarts (w, z), de 
heijde (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Abdije van Everbeurde renthefster   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
212 en 212v, fiche 8, 
rij 3 

Transport na openbare verkoop  4-4-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ostaden, Lindert (Leendert) verkoper   
van Ostaden, Catrina * verkoopster   
van de Weetering, Johannis e.v. *    
van Ostaden, Joseph i.n.v. momboir / verkoper   
van den Heuvel, Jan i.n.v. idem   
van Ostaden, (3 mind. kind. #) Cornelis 
+ 

   

van den Heuvel, Hendrina + moeder van #   
Willems, Cornelis ^ koper (nu) Hulsel  
Vloemans, Annemie e.v. ^ koopster huijsken en hof gent. het de straat (o), de kind. Jan 
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aangelag van Cornelis 
Schoonen, 30 roeden, 
Lagemierde aan het 
Vloeijeijnde 

Baptist Dijckmans (w, z), de 
straat (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213 en 213v, fiche 8, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1808 4-4-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Margo wed.v. Cornelis Vloemans debitrice / geloveres Hoogemierde  
Verhagen, Anthonij Bartel geldschieter / crediteur   
Willems, Cornelis borg (nu) Hulsel  
van Loon, Matijs schepen   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   
Verhagen, Bartel gelaste v. */ ontvanger 

1808 
  

Verhagen, Jan * crediteur 1808 Heusden  
Swaanen, Cornelis schepen 1808   
Linkels, Jan idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1808   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214 en 214v, fiche 8, 
rij 3 

Verkoop / transport  1-5-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmond, Peter verkoper Hoogemierde  
Lemmens, Jan Baptist koper den Neeren acker, 2 lopst. 27 

roeden, Hoogemierde 
Jan Huijbregts (o), de gem. 
straat (w), de kind. Jan 
Baptist Schoormans (z), de 
verkoper (n) 

Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
Box, H. getuige   
Martens, Willem (subst. secretaris)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214v t/m 215v, fiche 
8, rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1799 4-9-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambert debiteur / gelover Hoogemierde  
Kools, Gerrit idem   
van den Borne, Peter * geldschieter / crediteur Hulsel  
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan Baptist Marte idem   
van Heusden, J. secretaris   
van den Borne, Hendrik zoon v.* / ontv. 1799   
Hendrikx, J.M. schepen 1799   
Clasen (Klaassen), Wouter idem   
Box, H. getuige 1799   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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215v t/m 216v, fiche 
8, rij 3 

Verkoop / transport  4-9-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Elisabeth * verkoopster Hulsel  
Swaanen, Gijsbert e.v. *    
Blankers, Anthonij koper het Nieuwvelt van Peeter 

Leenders, 1 lopst. 30 roeden, 
Lagemierde 

de heijde (o, n), de koper (w), 
Gerit Blankers (z) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Abdije van Everbeurde renthefster   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs idem   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216v en 217, fiche 8, 
rij 3 

Verkoop / transport  4-9-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Elisabeth * verkoopster Hulsel  
Swaanen, Gijsbert e.v. *    
Blankers, Gerit koper perc. in den Garstacker met 

het driesken, 1 lopst. 18 
roeden, Lagemierde 

Pieter Adriaanse (o), de koper 
(w), Anthonij van de Sande 
(z), Poulus Gooris (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217v en 218, fiche 8, 
rij 4 

Verkoop / transport van obligatie  4-9-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Nicolaas verkoper (nu) Huijclom (Heukelom)  
Leesten, Francis koper Lagemierde  
Leesten, Matijs idem   
Leesten, Elizabeth koopster   
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan Baptist Marte idem   
Box, H. getuige   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
218 en 218v, fiche 8, 
rij 4 

Verkoop / transport  4-9-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Peter verkoper Hulsel  
Vroomans, Maria wed.v. Hendrik 
Hermans (en kinderen) 

kopers de Fendert, 7 lopst. , 
Hoogemierde 

Anthonij Baaijens (o), Jan 
Baptist Marte Lemmens (w), 
de wed. Adriaan Larmit (z), 
de heijde (n) 

 schepenen etc.als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
219 en 219v, fiche 8, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte betr. voorgaande verkoop 
in marge: aflossing 1798 

4-9-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vroomans, Maria wed.v. Hendrik 
Hermans 

debitrice / geloveres Hoogemierde  

Hermans, Adriaan zoon / debit./ gelover   
Hermans, (andere kind.) Hendrik    
van den Borne, Peter * crediteur Hulsel  
 schepenen etc.als voor   
van den Borne, Hendrik zoon van * /ontv. 1798   
Fransen, Jan schepen 1798   
Hendrikx, J.M. idem   
Box, H. (subst.) secr. 1798   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
219v en 220, fiche 8, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
( 500 gulden) 

in marge: aflossing 1798 
met tussenin de obligatie 

2-10-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jan schepen / debiteur Hoogemierde  
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan Baptist Marten idem   
……, wed.v. Nicolaas van Loon geldschietster / creditr.   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
220v en 221, fiche 8, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1800 3-10-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versandt, Jan Bartel * momboir v. # /debiteur 
/ gelover 

Hulsel  

Heuvelmans, Barbara (e.v. * ?) debitrice / geloveres   
Versandt, Johanna # creditrice   
Versandt, Peternel # idem   
Versandt, Hendrik + erflater   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus idem   
 secretaris als voor   
Swaanen, Adriaan momb.v. ^ / aflosser 

1800 
  

Versand, Wouter idem   
Versand, (3 mind. kind. ^) Jan Bartel debiteuren 1800   
Hendricx, Jan M. schepen 1800   
Claasen, Wouter idem   
Box, H. secretaris 1800   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
221v en 222, fiche 8, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1802 5-10-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Broek, Jan * debiteur / gelover Lagemierde  
van Hoogstraaten, Allegonda e.v. * debitrice / geloveres   
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van Hoogstraaten, Jan oom / geldschieter / 
crediteur 

  

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs idem   
Box, H. getuige (secr. 1802)   
van Heusden, J. secretaris   
Swaanen, C. schepen 1802   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222v en 223, fiche 8, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
( 650 gulden) 

in marge: aflossing 1799 16-10-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / debiteur Lagemierde  
van Loon, Mattijs idem   
Leesten, Francis geldschieter / crediteur   
Leesten, Mattijs idem   
Leesten, Elizabeth geldschietster / creditr.   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223 t/m 224, fiche 8, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
( 200 gulden) 

in marge: aflossing 1799 7-11-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Adriaan schepen / debiteur Hulsel  
Maas, Jacobus idem   
Verhagen, Anthonij Bartel geldschieter / crediteur Lagemierde  
 secretaris als voor   
Verhagen, Bartel (i.n.v. moeder) ontvanger 1799   
Claasen, Wouter schepen 1799   
Hendrikx, J.M. idem   
Box, H. secretaris 1799   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224 t/m 225, fiche 8, 
rij 5 

Verkoop / transport  23-11-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Baaijens (Beijens), Jan Anthonij * verkoper Hoogemierde  
Schoormans, Catrina e.v. * verkoopster   
Hulselmans, Willem # koper   
van der Heijden, Hendrina e.v. # koopster kamer, schop en klijn hofke 

aan ’t huijs, ½ v.d. middelste 
en agterste hof naast Jan 
Pasmans dries, samen ca. 30 
roeden, Hoogemierde in de 
Koeijstraat 

Adriaan van Hees (o), Jan 
Pasmans (w), de straat (z), 
Willem Martens ? (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Abdije van Everbeurde renthefster   
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
van Loon, Matijs schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
225 t/m 226, fiche 8, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
( 200 gulden) 

in marge: aflossing 1799 1-1-1798 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jan schepen / debiteur Hoogemierde  
Lemmens, Jan Baptist Marte idem   
Martens, Willem (schepen) /crediteur / 

geldschieter 
  

van Heusden, J. secretaris   
Luijten, Jan Hendrik schepen 1799   
Wittens, Adriaan idem   
Box, H. secretaris 1799   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
226 t/m 227, fiche 8, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
( 150 gulden) 

in marge: aflossing 1799 5-2-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jan schepen / debiteur Hoogemierde  
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan Baptist Marte (schepen) / crediteur /  

geldschieter 
  

van Heusden, J. secretaris   
Luijten, Jan Hendrik schepen 1799   
Wittens, Adriaan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
227 t/m 228, fiche 9, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte / lening 
( 160 gulden) 

 16-2-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / debiteur Lagemierde  
van Loon, Matijs idem   
Leesten, Francis geldschieter / crediteur   
Leesten, Matijs idem   
Leesten, Elizabeth geldschietster / creditr.   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 1 Index  1792-1798 

 
 

Einde juli 2013 


