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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 1 
t/m 9 

Staat en inventaris niet compleet (winkel) na 1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Matijs wedn.v. Elizabeth 
Leesten 

inventarisant Lagemierde  

van Nuunen (Nunen / Nuenen), Matijs toesiender / requirant   
van Loon, (2 mind. kind.) Matijs    
  o.a. 45 pond tin, 28 tinnen 

lepels, tinnen tabaksdoos, 40 
wetstenen, partij klompen, 
partij aardewerk, bijen, 63 
pond was, voorraad div. 
stoffen, jenever en dranken 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 10 
t/m 12 

Testament niet compleet  ……. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Petronella Francis testatrice / inwonend 
bij * 

Hoogemierde  

Lemmens, Jan Baptist Martinus * neef / erfgenaam   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 2, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  26-3-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Thomas * debiteur / gelover Hoogemierde  
Geerts, Maria Katrina e.v. *    
van der Heijden, Jan i.n.v. momboir    
de Beer, Cornelis de jonge i.n.v. idem   
Vinken, (mind. kind # ) Peter + geldschieter / crediteur   
van der Heijden, Anna Maria + moeder van #   
van den Heuvel, Jan borg   
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist Marte idem   
Martens, Willem idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 t/m 3, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  17-5-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roosen, Jan debiteur / gelover Dun (Hilvarenbeek)  
Roosen, Theodorus idem   
Roosen, Adriaan idem   
Roosen, ….. minderj. broer   
Leesten, Francis geldschieter / crediteur Lagemierde  
Leesten, Matijs idem   
van Loon, Matijs wedn.v. Elizabeth 
Leesten 

idem   

Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
Box, H. getuige   
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 secretaris als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3 t/m 5v, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport met conditie 2-9-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Prost, Hendrik verkoper Lagemierde  
Swaanen, Cornelis * koper   
Vissers, Hendrina e.v. * koopster huijzinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag met de Knol, 
samen 4 lopst. 33 roeden, 
Lagemierde aan het 
Mispeleijnde 

de kind. Peter Pannenburg 
(Panenburg) (o), Cornelis 
Wilbort Willems (w), deze 
goederen (z), de straat (n) 

  Land in Heijn Dielen steede 
en Land de aansteede, samen 
2 lopst. 24 roeden 

de kind. Peter Pannenburg (o, 
z), Cornelis Peter Willems 
(w), de straat (n) 

  Land in de Agterste Steede, 
ca. 3 lopst. 24 ½ roeden 

Jan van Rooij (o), de kind. 
Peter Pannenburg (w), 
Willem van Beers (z), 
Adriaan van de Ven (n) 

  het Heijveldt, ca. 30 roeden de kind.Jan van Dooren (o), 
Willem van Beers (w, n), 
Cornelis Peter Willems (z) 

  het Heijveld in de Heijlaaren, 
6 lopst. 22 roeden 

de kopers (o), Peter Joris 
Peters (w), Jan van Rooij (z), 
Jan Embregt Lemmens (n) 

  de Spie over de A, 4 lopst. 6 
roeden 

de gemeente (o), de kind. Jan 
Verhagen (w), Gerit Blankers 
(z), Jan van Rooij (n) 

  de Spie voor de A met den 
Horst daaraan, 6 lopst.  44 
roeden 

de heijde (o), de stroom (w), 
Anthonij Blankers (z), de 
kind. Jan van Loon (n) 

  het Heijveld, 40 roeden de kind. Peter Pannenburg (o, 
w), Willem van Beers (z), Jan 
Leesten (n) 

  den Looijacker, 1 lopst. Adriaan Lemmens (o, n), de 
kind. Jan Marte Gooris (w), 
Steven Paridaans (z) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
Fransen, Jan idem   
Box, H. getuige / subst. secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6 t/m 7, fiche 1, rij 2 Registratie van machtiging d.d. 13- 6  3-9-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beijerman, Jacob Pieter notaris Rotterdam  
Palms, Pieter constituant Rotterdam  
Palms, Johannes idem   
van Beers, Laurens gemachtigde Lagemierde  
Palms, Willem + vader / erflater   
van Oosterwijk, Lambertus Kolff getuige   
Damme, Nicolaas idem   
Valeton, Isaac notaris Rotterdam  
Ellinckhuijzen, Daniel idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v t/m 10v, fiche 1, rij 
3 

Transport na openbare verkoop  3-9-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Lauvreijs i.n.v. executeur / 
gemachtigde/verkoper 

Lagemierde  

Mercx, (2 mind. kind.*) Jan    
Palms, Helena + moeder van *   
Palms, Pieter constituant Rotterdam  
Palms, Johannes idem   
Beijerman, Jacob Pieter notaris Rotterdam  
Leesten, Francis koper   
Leesten, Matijs idem   
van Loon, (2 kind. #) Matijs   kopers   
Leesten, Elizabet + moeder van #  huijs, klijn huijsken, schop, 

werkhuijs, stal, schuur, hof en 
dries daaraan, ca. 3 lopst., 
Lagemierde aan de Plaats 

Peter van den Borne (o), de 
wed. Godefridus Janssens 
(w), de straat (z), de wed. 
Lauvreijs Mercx c.s. (n) 

  het Land in den Bogt, ca. 7 
lopst. 8 roeden 

de wed. Lauvreijs Mercx (o), 
de wed. Godefridus Janssens 
(w), de verkoper(s) (n) 

  den Daalacker, 1 lopst. 39 
roeden 

de wed. Francis van der 
Heijden (o, n), de kind. 
Goijaart Strooijbants (w), de 
verkopers (z) 

  het Land op den Hoogen weg, 
2 lopst. 9 roeden 

een akkerweg (o, w), de kind. 
Jan Verhagen (z), den Armen 
(n) 

  den halven Kruijsacker, 3 
lopst. 18 roeden 

de wed. Godefridus Janssens 
(o), erve Jan Leesten (w, z), 
de wed. Francis van der 
Heijden (n) 

  den Wilkelbeemd 
(Winkelbeemd ?), 5 lopst. 4 r. 
bij de Lage vonder 

Hermanus Janssens (o, z), de 
stroom (w), de wed. Francis 
van der Heijden (n) 

  den Klijnen halven beemd, 2 
lopst. 22 roeden, omtr. het 
Schoor 

Hermanus Janssens (o), de 
stroom (w), de kind. Jan 
Verhagen (z), Jan Jan Baptist 
Luijten (n) 

  den Grooten halven beemd, 3 
lopst. 31 roeden 

een weg (o), de stroom (w), 
de erve Jan Leesten (z), de 
wed. Godefridus Janssens (n) 

  het Laar, 4 lopst. 20 roeden, 
aan het Wellenseijnde voor 
de weijvelden 

Anthonij Verhagen (z), Jan 
van Rooij (w) 

  het Eeuwsel aan den 
heibeemd met het mastbos, 1 
lopst. 30 roeden, Hulsel 

 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Abdije van Everbeurde (Averbode) renthefster   
de Kerk van Lagemierde idem   
den Armen van Reusel rentheffer   
den Armen van Hoogemierde idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
Box, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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10v t/m 11v, fiche 1, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1801 22-9-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lurincx, Michiel * debiteur / gelover Hoogemierde  
Miermans, Anna e.v. *    
de Prost, Hendrik geldschieter / crediteur Lagemierde  
Fransen, Jan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. subst. secretaris   
de Prost, (erfgen.) Hendrik crediteuren 1801   
de Proost, Franciscus ontvanger 1801   
de Proost ?, Peter idem   
Lurincx, Adriaan debiteur 1801   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 en 12v, fiche 1,rij 3 Verkoop / transport  24-9-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wijnants, Willem verkoper Arendonk  
Leesten, Francis koper   
Leesten, Matijs idem   
van Loon, (2 kind. *) Matijs kopers   
Leesten, Elizabeth + moeder van * kamer, ca. 4 roeden, 

Lagemierde aan de Plaats 
Peter van den Borne (o), de 
kopers (w, n), de straat (z) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
Box, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 t/m 14, fiche 1,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte  5-10-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Hendrik debiteur / gelover Lagemierde ? (Hoogemierde)  
de Prost, Hendrik geldschieter / crediteur Lagemierde  
van den Heuvel, Jan borg Hoogemierde  
Fransen, Jan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v en 15, fiche 1,rij 4 Verkoop / transport  24-10-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Johanna * verkoopster Hoogemierde  
Sneijders, Wouter e.v. *    
Luijten, (kind. / kleinkind.) Hendrik + kopers deel in den hof, ca. 6 roeden, 

Hoogemierde 
de verkopers (o, w, z), de 
straat (n) 

Fransen, Jan schepen   
Wittens, Adriaan idem   
Box, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15v t/m 17, fiche 1, rij 
4 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1805 11-11-1798 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Jan den ouden * debiteur / gelover Hoogemierde  
van Heijst, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
van Beers, Lauvreijs i.n.v. executeur / administr.   
Mercx, (2 mind. kind. #) Jan geldschieters / credit.   
Palms, Helena + moeder van #   
Fransen, Jan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. subst. secretaris   
Verhagen, B. schout 1805   
van Beers, Laurens schepen 1805   
Swaanen, Cornelis idem   
Merckx, Laurentius ontv. / crediteur 1805   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v t/m 19v, fiche 1, 
rij 4 

Registratie van machtiging 
d.d. 9- 10- 1798 

betr. verkoop 28-11-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Hendrik i.n.v. momboir / requirant Hulsel  
van Dijck, Jacobus i.n.v. idem Dun (Hilvarenbeek)  
Roombouts, Petrus (onm.) *    
Hermans, Maria Peter moeder van * ½ huijs, schuur, stal, 

landerijen etc. , Hulsel 
 

Roombouts (Rombouts), Michiel + vader van * Hilvarenbeek  
Roombouts, Adriaan + oom / erflater   
Maas, (kind. #) Jan +    
Roombouts, Petronella moeder van # eigenares andere ½   
Naaijkens, Cornelis loco officier Hilvarenbeek  
Schellekens, Nicolaas schepen idem  
Bosmans, Cristoffel idem idem  
Huijsmans, M. secretaris idem  
Dircx, jan Ansem schepen Hulsel  
Hendricx, Jan Marcelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 t/m 21, fiche 1, rij 5 Registratie van machtiging 

d.d. 19 vendemaire 7e jr. fr. rep. 
betr. verkoop 28-11-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crols, Bartholomeus i.n.v. momboir / requirant Arendonk  
Maas, (mind. kind.* ) Jan +  idem  
Rombouts, Petronella + moeder van * Hulsel  
  ½ huijzinge, landerijen etc., 

Hulsel 
 

Rombouts, (mind. kind #) Michiel eigenaar andere ½    
Hermans, Maria moeder van #   
Seels, Jan  Arendonk  
Biemans, A.B. ?  idem  
van Loon, C.  idem  
van Hers…., P.  idem  
Dircx, Jan Ansem schepen Hulsel  
Hendricx, Jan Marcelis idem   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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21v t/m 29v, fiche 1, 
rij 5 

Transport na openbare verkoop (8x)  3-12-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Helena * verkoopster   
van Vessem, Matijs e.v. *    
van de Sanden, Willem verkoper   
van de Sanden, Peter idem   
van de Sanden, Adriaan idem   
van de Sanden, Johanna # verkoopster   
Sneijers, Jan e.v. #    
Vermeeren, Adriaan (wedn.) verkoper   
Vermeeren, (mind. kind ^ ) Adriaan    
van de Sanden, Catrina + moeder van ^   
Huijbregts, Jan den jonge koper huijs, stal, schuur, hof en 

aangelag, 3 lopst., 
Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

Hendrik Adriaans (o), 
Cornelis van den Heuvel (w), 
de straat (z), Albert Riebergs 
(n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Wittens, Adriaan idem   
Vosters, Simon getuige   
Box, H. subst. secretaris   
………, wed.v. Adriaan Larmit koopster den Langen acker, ca. 1 lopst. 

49 roeden, Hoogemierde 
Adriaan Mercx (o), de heijde 
(w), Josephus van Gisbergen 
(z), Gerit Kools (n) 

  perc. Land en groes inde 
Hoek en de Kerckhoeve 
ofwel den Hoogen dries, 5 
lopst. 31 roeden (min 1 lopst. 
15 roeden t.b.v. Hendrik 
Lemmens aan de westkant ) 

de verkopers (o), Lambert 
Jacobus van den Borne (w), 
de straat (z), Adriaan 
Lemmens (n) 

Janssen, Jan Baptist koper den Bogt agter Adriaan 
Mercx, 50 roeden 

Adriaan Mercx (o), Lambert 
Jacobus van den Borne (w), 
Peter van den Borne (z), de 
straat (n) 

Willems, Adriaan koper 2/3 het Duijvelsheer, ca. 2 
lopst. 14 roeden 

de heijde (o, n), kind v. 
Willem van den Heuvel (w), 
de Belevense loop (z) 

Anthonis, Adriaan koper den halven Paaijkloot, 50 
roeden 

Hermanus Dijckmans (o), 
Lambert Jacobus van den 
Borne (w), de straat (z), Jan 
Fransen (n) 

  den Ouden bogt, 1 lopst. 35 
roeden 

Hendrik Lemmens (o), 
Anthonij Vroomans (w), 
Hermanus Dijckmans (z), de 
kind. Jan Vroomans (n) 

de Abdije van Everbeurden renthefster   
van Vessem, Matijs koper ½ Jan Anthonij Janssen 

steede ofwel de Agterste 
Driehoek, ca. 3 lopst. 20 r., 
Hoogemierde aan de Luter 

de straat (o), Adriaan Mercx 
(w), de heijde (z), kind v. 
Willem van den Heuvel (n) 

Mercx, Adriaan koper Philipse nieuw  Meijs ? of nu 
den Heijbogt, 1 lopst. 16 r. 

Adriaan Lemmens (o), de 
heijde (w), Peter Adams (z), 
de kind. Hendrik Luijten (n) 

het Comptoir der Beursen rentheffer   
Dijckmans, Hermanus koper het Wasveldt, 24 roeden Hendrik Lemmens (o), 

Hendrik Adriaans (w), de 
straat (z), de wed. Hendrik 
Hermans (n) 
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  perc. heijveld, 1 lopst. 15 
roeden 

de Hoolstraat (o), Cornelis 
Woestenberg (w), de kind. 
Jacobus Staats (z), …… (n) 

  heijveld van Goijaart Janssen, 
3 lopst. 54 roeden 

de gemeijnte (o), Gerit Kools 
(w), Lambert Jacobus van 
den Borne (z), Joost 
Schoormans (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 en 30v, fiche 2,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  4-12-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hendrik * debiteur / gelover Hulsel  
Verhagen, Hendrina e.v. * debitrice / geloveres   
Verhagen, Anthonij Bartel geldschieter / crediteur Lagemierde  
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis idem   
Box, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31 t/m 32, fiche 2,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  4-12-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vreijssen (Vrijsen), Evert * debiteur / gelover Hulsel  
van Gorp, Maria e.v. * debitrice / geloveres   
Cornelis, Engelina Willem wed.v. 
Nicolaas van Loon 

geldschietster / creditr. Lagemierde  

Joosten, Johanna Anthonij wed.v. Jan 
Vreijssen 

borg Reusel  

Vreijssen, Jan Jan idem   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  4-12-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koolen, Helena wed.v. Peter Dijckmans debitrice / geloveres Hulsel  
Dijckmans, Cornelis crediteur   
Dijckmans, Johanna creditrice   
van Loon, Michiel i.n.v. momboir / crediteur   
Verhagen, Anthonij Michiel i.n.v. idem   
Dijckmans, Maria Peter (onm.) (kind 1e huw.)   
Dijckmans, Peter + vader van *   
van Herk, Margo + moeder van *   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Transport na openbare verkoop (11x)  6-12-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Hendrik i.n.v. momboir / verkoper   
van Dijck, Jacobus i.n.v. toeziender / idem   
Roombouts, (mind. kind *) Michiel +  Hilvarenbeek  
Hermans, Maria  moeder van *   
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Crols, Bartholomeus i.n.v. momboir / verkoper   
Maas, (mind. kind. #) Jan +  Arendonk  
Roombouts (Rombouts), Petronella + moeder van #   
Janssen, Hendrik koper huijs, stal, schuur, hof en 

aangelag, ca. 2 lopst. 15 
roeden, Hulsel aan het 
Hegeijndt 

Hendrik Meus (o), Wouter 
van der A (w), de stroom (z), 
de gemeente (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
 schepenen etc.als voor   
Vosters, Simon getuige   
van den Borne, Hendrik koper den Neerden acker, 4 lopst., 

Hulsel 
Peter van den Borne (o), de 
kind. Marcelis Hendricx (w), 
een ackerweg (z, n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Beer, Cornelis de jonge koper den Mortelacker, 2 lopst., 

Hulsel 
de wed. Peter Willems (o), 
een ackerweg (w), deze 
goederen (z), Peter Goutsmits 
(n) 

Maas, Hendrik koper het Grieten stuk, 3 lopst. 20 
roeden 

Peter Roest (o), Jacobus 
Kastelijns (w), een ackerweg 
(z), Jacobus de With (n) 

  het Leeg heijveld, 2 lopst. de wed. Jan Bartel Versandt 
(o), Peter Goutsmits (w), 
Peter van den Borne (z), 
Willem Franken (n) 

van der A, Wouter koper de Laurens acker, 2 lopst. de gemeente (o), de wed. 
Anthonij Verhagen (w), de 
kind. Peter Dijckmans (z), 
Jacobus de With (n) 

Goutsmits, Peter koper den Toemen hof, 1 lopst. 29 
roeden 

Jan Hendrik Versandt (o), 
Peter Goutsmits (w), de straat 
(z, n) 

  het Beemdeken, 2 lopst. 18 
roeden 

Jacobus de With (o), de 
verkopers (w), de gemeente 
(z), de stroom (n) 

Schoondermark, Cornelis koper den ½ Papenbeemd, 1 lopst. 
32 ½ roeden 

de kind. Peter Dijckmans (o, 
n), de stroom (w), de kind. 
Marcelis Hendricx (z) 

van der A, Steven koper den ½ gemeijne beemd, 2 
lopst. 15 roeden 

Jacobus Maas (o, n), den 
Armen (w), de kind. Jan 
Linkels (z) 

Coolen, Jan koper den Smeelbeemdt, 4 lopst. de kind. Marcelis Hendricx 
(o), Adriaan van den Broek 
(w), Adriaan van de Sande 
(z), Cristiaan van der Heijden 
(n) 

Vreijssen, Evert koper den Hannenbogt, 3 lopst. 2 
roeden 

Adriaan Swaanen (o), Wouter 
van der A (w), de koper (z), 
de straat (n) 

Hendricx, Jan Marcelis koper den Jaanen acker, 1 lopst. Jacobus Kastelijns (o), een 
ackerweg (w), Jacobus de 
With (z), de wed. Peter 
Willems (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 t/m 47, fiche 2, rij 4 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1802 10-12-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Jan den jongen debiteur / gelover Hoogemierde  
Martens, Willem geldschieter / crediteur   
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Luijten, Jan Hendrik schepen (ook 1802)   
Fransen, Jan idem   
Vosters, Simon getuige   
Box, H. subst. secretaris   
Wittens, Adriaen schepen 1802   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v t/m 48v, fiche 2, 
rij 4 

Transport na openbare verkoop  7-1-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Helena * verkoopster   
van Vessem, Matijs e.v. *    
van de Sanden, Peter verkoper   
van de Sanden, Adriaan idem   
Sneijers, Jan e.v. # idem   
van de Sanden, Johanna #    
Vermeeren, Adriaan i.n.v. verkoper   
Vermeeren, (mind. kind ^) Adriaan    
van de Sanden, Catrina + moeder van ^   
van den Berg, Matijs koper huijsplaats, hof en aangelag 

ook gent. den Voorsten 
driehoek, 5 lopst., 55 roeden, 
Hoogemierde 

de straat (o), den Grooten 
dries (w), de wed. Adriaan 
Larmit (z), Adriaan Wittens 
(n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Wittens, Adriaan idem   
Box, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 t/m 51v, fiche 2, rij 
5 

Transport na openbare verkoop (3x)  12-2-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Cornelis i.n.v. gemachtigde /verkoper   
Redeker, Catrina Cristina constituante   
van Loon, Matijs koper den Brugbeemdt, 3 lopst. 23 

roeden, Lagemierde 
de erfgen. Jan Leesten (o, n), 
de stroom (w), de straat  (z) 

Swaanen, Cornelis schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. subst. secretaris   
van Rooij, Jan koper perc. groes gent. huijsken, 

hof en aangelag aan ’t 
Mispeleijndt, 39 roeden 

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

Mercx, Jan koper den Beemd over de A, 1 
lopst. 11 roeden 

de wed. Godefridus Janssens 
(o), de stroom (w), Jacobus 
Jacobus van Leendt (z), de 
wed. Walterus Dijckmans (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52 t/m 53, fiche 2, rij 5 Verkoop / transport  5-3-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan Cornelis verkoper Tilburg  
van de Sande, Anna Maria * verkoopster   
Mercx, Jan e.v. *    
van de Sande, Peter verkoper Heusden  
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van de Sande, Adriaan broer / koper Dun (Hilvarenbeek)  
  ¾ in ½ den Blaeren ? beemdt, 

het geheel 3 lopst. 43 roeden, 
Lagemierde 

de stroom (o, z), de erfgen. 
Embregt Dijckmans (w), 
Michiel Havermans (n) 

Swaanen, Cornelis schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v t/m 54v, fiche 2, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  13-3-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Peter Godefridus * debiteur / gelover Lagemierde  
van Beers, Johanna e.v. * debitrice / geloveres   
Cornelis, Engelina Willem wed.v. 
Nicolaas van Loon 

geldschietster / creditr.   

Wouters, Hendrina wed.v. Godefridus 
Janssens 

borg   

Luijten, Jan Hendrik schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
Box, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55 en 55v, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport  5-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan verkoper   
Joosen, Willem Adriaan koper ½ erfsteede, landerijen etc., 

Hoogemierde aan het Hoog, 
samen ca. 10 lopst. 

 

van den Heuvel, Johanna Catrina + erflaatster   
Fransen, Jan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
 subst.secr. als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56 t/m 57, fiche 3,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  5-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joosen, Adriaan i.n.v. vader / voogd / 
gelover 

Hoogemierde  

Joosen, (mind. kind *) Adriaan    
Moonen, Margo + moeder van *   
Cornelis, Engelina Willem wed.v. 
Nicolaas van Loon 

geldschietster / creditr. Lagemierde  

van den Heuvel, Jan borg Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Wittens, Adriaan idem   
 subst. secr. als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v en 58, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport  19-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Wouters, Hendrina wed.v. Godefridus 
Janssens 

verkoopster Lagemierde  

van Dijk, Jacobus koper Dun (Hilvarenbeek)  
  den Donkbeemd, 1 lopst. 40 

roeden, Lagemierde 
de kind. Jan Lemmens (o), de 
stroom (w), Jan van Rooij (z), 
de koper (n) 

Luijten, Jan Hendrik schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
Box, H. subst. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  10-5-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem i.n.v. momboir / verkoper   
van Leendt, Jacobus Tist i.n.v. idem   
van Leendt, (2 mind. kind. *) Jan    
Vroomans, Catrina + moeder van *   
Anthonius (Antonius), Adriaan koper ½ den Beemdt op Hongeren, 

ca. 1 lopst. 9 roeden (n), 
Hoogemierde 

de stroom (o), de heijde (w), 
Albert Riebergs (n), de 
verkopers (z) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Arme van Hoogemierde idem   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
 subst. secr.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60 en 60v, fiche 3,rij 1 Verkoop / transport  15-6-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Joseph verkoper   
Fransen, Jan * koper Hoogemierde  
Martens, Elizabeth e.v. * koopster de Haanreijt, 1 lopst. 57 

roeden, Hoogemierde 
kind van Adriaan Joosen (o), 
de erfgen. Anthonij van Hest 
(w), de Belevense loop (z), de 
heijde (n) 

Vosters, S. getuige   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60v t/m 61v, fiche 3, 
rij 2 

Verkoop / transport  24-6-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Hendrik i.n.v. gemachtigde/ verkoper Hulsel  
van den Borne, Peter vader / constituant   
van den Borne, Lambert Jacobus * koper   
Mercx, Maria e.v. * koopster groes in den Wouwer aan den 

Heijkant, Hoogemierde aan 
het Hoog, 3 lopst. 

Matijs van den Berg (o), de 
koper (w), de heijde (z, n) 

  perc. in Stevens steede, 2 
lopst. in de Hoogstraat 

de koper (o, z), Anthonij van 
Hest (w), Jan Baptist Janssen 
(n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 61 en 61v, fiche 
3, rij 2 

Voorbeeld van antwoord op een verzoek 
(memorie) 

 ca. 1799 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 en 62v, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport  7-8-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijk, Adriaan verkoper Hoogemierde  
Panjoel, Hendrik * koper   
Schoormans, Maria Catharina e.v. * koopster 1/5 parc. in den Bergh, 1 

lopst. 6 roeden, Hoogemierde 
Adriaan Joris Lemmens (o), 
Wouter van de Sande (w, z), 
de kind. Cornelis Willems (n) 

  ½ in den Halven Veldacker 
met het driesken daarin, 1 
lopst. 18 ½ roeden 

Joseph van Ostade (o, n), Jan 
Donkers (w), de kind. Jan van 
Loon (z) 

  ½ de Welle, 1 lopst. 4 ½ 
roeden 

Jan Adriaan Joris Lemmens 
(o), Hendrik Adriaans (w), de 
gem. heijde (z), Matijs van 
den Berg (n) 

Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63 t/m 65v, fiche 3, rij 
2 

Verkoop / transport  15-8-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matijssen, Cristiaan verkoper Lagemierde  
van Rooij, Jan * koper   
Matijssen, Ida e.v. * koopster ½ huijs, hof en aangelag, 5 

lopst. 43 roeden, Lagemierde 
aan het Wellenseijnde 

 

  Land de Steede, 3 lopst. 30 r.  
  Nieuw veldt voor de 

Veterbeemd, 50 roeden 
 

  de Kipstart, 1 lopst. 40 r.  
  den Mispelbogt, 47 roeden  
  den Eeuselbeemd, 3 lopst. 7 

roeden 
 

  Eusel het weijveld, 3 lopst. 
14 roeden 

 

  het Heijveldt, 2 lopst. 3 r.  
  ’t Laar aan den westenkant, 2 

lopst. 40 roeden 
 

  den Voorsten Veeterbeemd, 4 
lopst. 30 roeden 

 

  Land in den Bundtacker, 1 
lopst. 5 ½ roeden 

 

  Land op den Pelsacker, 58 r.  
  het Weijveldt, 1 lopst. 17 r.  
  den Dielishof, 3 lopst. 21 r.  
  den Buijtenman, 2 lopst. 3 r.  
  de Klijne Houtert, 59 roeden  
  het Worstje, 1 lopst.  
  den Voortacker, 1 lopst. 10 r.  
  het Heijveld aan het Laar, 4  
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lopst. 46 roeden 
  het Gansepoeltje, 38 roeden  
  de Els neffens de Spie, 1 

lopst. 57 roeden 
 

  den Boenders beemdt, 2 
lopst. 2 roeden 

 

  Eeusel daaraan, 1 lopst. 40 r.  
  den acker neffens den 

Leenacker, 5 lopst. 12 roeden 
 

  den Grooten Veterbeemdt, 3 
lopst. 57 roeden 

 

  het Heijveld Eeusel, 50 r.  
  Landt het Heijveld, 32 r.  
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Armen van Reusel idem   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
Box, H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 t/m 67, fiche 3,rij 3 Transport na openbare verkoop  30-8-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Jan Dircx verkoper Hulsel  
Dijckmans, Cornelis koper huijs, hof en aangelag, 2 

lopst. 10 roeden, Hulsel aan 
het Vooreijnd 

de straat (o, w), de stroom 
(z), de kind. Peter Dijckmans 
(n) 

  het Bogaars heijveld, 2 lopst. de erfgen. Jan Ansem Dircx 
(o), Peter Hendricx (w), de 
kind. Peter Dijckmans (z), 
onbekend (n) 

  Eeusel beemd, 1 lopst. 2 
roeden 

de straat (o), Hendrik Jansse 
(w), Adriaan Swaanen (z) 

  den Voorsten bogt, 3 lopst. 
45 roeden 

Adriaan Swaanen (o), Evert 
Vrijssen (w), Hendrik Jansse 
(z), de wed. Anthonij 
Verhagen (n) 

  het Raakschot heijveld, 1 
lopst. 30 roeden 

Jacobus Kastelijns (o), de 
heijde (w), Wouter van der A 
(z), Peeter van den Borne (n) 

  land den Eerbrand 
(Eerdbrand), 2 lopst. 43 r. 

de kind. Peeter Dijckmans (o, 
w), de wed. A. Verhagen (z), 
Adriaan Swaanen (n) 

  het Beemdeke over de A, ca. 
1 lopst. 

Evert Lavrijsen (o, z), de 
straat (w), de stroom (n) 

de Abdije ven Everbode renthefster   
Hendriks, Jan Marcelis schepen   
Claasen, Wouter idem   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v, fiche 3, rij 3 Transport bij erfwisseling  20-9-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Baijens (Beijens), (Jan) Anthonij transportant Hoogemierde  
Verspreuwel, Adriaantje wed.v. Hendrik 
Verbaandert 

verkrijgster ca. ½ schuur of schaapskooi, 
ca. 6 roeden, Hoogemierde in 

de verkrijgster (o), Willem 
Martens (w), de straat (z), de 
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de Koeijstraat transportant (n) 
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan idem   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68, fiche 3, rij 3 Transport bij erfwisseling  20-9-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Adriaantje wed.v. Hendrik 
Verbaandert 

transportante Hoogemierde  

Beijens, (Jan) Anthonij verkrijger ca. 6 roeden land tegenover 
het huis, Hoogemierde in de 
Koeijstraat 

de transportante (o, z), de 
verkrijger (w), de straat (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68v en 69, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport  20-9-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Adriaan verkoper Hoogemierde  
Janssen, Maria wed.v. Willem 
Huijbregts (en kinderen) 

kopers den Reep agter Jan Peeters 
steede, 1 lopst. 29 roeden, 
Hoogemierde 

de wed. Hendrik Verbaandert 
(o), de kopers (w), Willem 
Martens (z), een karweg (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69v en 70, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport  23-1-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Adriaan verkoper Poppel  
van Loon, Michiel koper   
van Loon, Hermanus idem   
van Loon, Petronella koopster   
van Loon, Jan + vader het Grut, 1 lopst., 

Hoogemierde 
de wed. Michiel Lurincx (o), 
Jan Jacobus Luijten (w), Jan 
Fransen (z), de wed. 
Godefridus Janssens (n) 

 schepenen etc.als voor   
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v t/m 74, fiche 3, rij 
3 

Transport na openbare verkoop (4x)  3-2-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Thomas verkoper / (koper)   
Janssen, Jan idem   
van Vessem, Adriaan i.n.v. momboir / idem   
Janssen, (3 mind. kind.*) Hendrik    
van de Sande, Anthonet + moeder van *   
Janssen, Thomas koper de Welle, 1 lopst. 33 roeden, 

Hoogemierde 
de straat (o), Jan Donkers (w, 
n), de kind. Jan van Loon (z) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Vosters, Simon getuige   
 schepenen etc.als voor   
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van Herk, Peeter koper Reusel  
  Anneke Kuijpers beemd met 

het heijveld daaraan, ca. 2 
lopst. 10 roeden, 
Hoogemierde 

de kind. Jan van Loon (o), 
een straatje (w), Adriaan 
Wouters (z), de kind. Jan 
Baptist Schoormans (n) 

Larmit, Hermanus koper den Langen acker, 1 lopst. 30 
roeden 

de kind. Hendrik Luijten (o, 
w, z), de kind. Jan Baptist 
Schoormans (n) 

van Loon, Michiel koper   
van Loon, Hermanus idem   
van Loon, Petronella koopster den Daalacker, 1 lopst. 25 

roeden 
de kind. Jan van Loon (o, n), 
Hendrik Verspaandonk (w), 
de wed. Adriaan Larmit (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74 t/m 75, fiche 3,rij 4 Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  3-2-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Thomas * debiteur / gelover Hoogemierde  
Geerts, Catharina e.v. * (absent) debitrice den Hoolstraatsen beemd, 

Hoogemierde 
de erfgen. Jan Baptist 
Schoormans (o, n), Albert 
Riebers (Riebergs)(w), de 
kind. Peeter van den Borne 
(z) 

  de Welle  
van Vessem, Adriaan i.n.v. momboir   
Janssen, Johanna Hendrik # (onm.) geldschietster / creditr.   
Janssen, Adriaan Hendrik # (onm.) geldschieter / crediteur   
van de Sande, Anthonet + moeder van #   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75 t/m 76, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  3-3-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijck, Adriaan verkoper Hoogemierde  
van Ostade, Joseph koper huijsken (schaapskooi) met 

1/5 aangelag, 1 lopst. 23 
roeden, Hoogemierde 

Bastiaan Mercx (o), de koper 
(w, n), de heijde (z) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan idem   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 t/m 77, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  5-5-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Maria wed.v. Willem 
Huijbregts (en kinderen) 

verkopers Hoogemierde  

de Hont, Jan * koper   
Paridaans, Johanna e.v. * koopster perc. teulland tegenover het 

huis v.d. kopers, 1 lopst., 
Hoogemierde, Keuldersrode 

de kopers (o), Jan Josephus 
Lemmens (w), de Abdij van 
Everbeurde (z), de straat (n) 

  perc. (deel) groes tegenover 
de Kruijsvelde, ca. 1 lopst. 

de kind. Hendrik Hermans (o) 
, de verkopers (w), een 
karweg (z), de kopers (n) 
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 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77v t/m 78v, fiche 3, 
rij 5 

Verkoop / transport  13-5-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Jan verkoper Lagemierde  
Melis, Peternella wed.v. Walterus 
Dijckmans 

moeder / koopster 1/9 in 1/3 van de volgende 
goederen 

 

 (in gebruik bij 
koopster) 

huijzinge, stallinge, schuur, 
schop, hof en aangelag, 
landerijen, Lagemierde 

 

 (in gebruik bij 
verkoper) 

huijzinge, stal, schuur, schop, 
hof en aangelag, landerijen, 
Lagemierde 

 

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79 en 79v, fiche 3,rij 5 Verkoop / transport  7-7-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Anna Maria verkoopster Hoogemierde  
Anthonius, Adriaan koper ½ Beemd op Hongeren, 1 

lopst. 9 roeden, Hoogemierde 
de stroom (o), de heijde (w), 
de kind. Cornelis Willems 
(z), de koper (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Hoogemierde idem   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 en 80v, fiche 3,rij 5 Verkoop / transport  7-7-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Anna Maria verkoopster Hoogemierde  
van Leendt, Jan verkoper   
Huijbregts, Jan den ouden koper den Langen acker, 1 lopst. 

27½ roeden, Hoogemierde 
Josephus van Gisbergen (o, 
n), Cornelis van den Heuvel 
(w), Jan Cools (z) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 en 81v, fiche 3,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  7-7-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Jan den ouden debiteur / gelover Hoogemierde  
van Leendt, Anna Maria geldschietster / creditr.   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82 en 82v, fiche 3,rij 5 Verkoop / transport  7-7-1800 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Jan verkoper Hoogemierde  
van Leendt, Anna Maria verkoopster   
Martens, Willem koper (eigenaar ander 

deel) 
1/24 huijzinge, stallinge, 
schuur, schop, hof en 
aangelag, landerijen etc., 
Hoogemierde, ‘t 
Keuldersrode 

 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  20-8-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Adriaan * verkoper Hoogemierde  
van den Nieuwenhuijze, Maria e.v. * verkoopster   
van Laarhoven, Martinus # koper   
Verhoeven, Petronella e.v. # koopster de keuken, stal en aangelag, 

38 roeden, Hoogemierde in ‘t 
Keuldersrode 

de verkopers (o), Willem 
Hulselmans (w), de straat (z), 
Willem Martens (n) 

  ¾ groes en land in het 
Aangelag, 7 lopst. 51 roeden 

Anthonij Baaijens (o), de 
verkopers (w), de straat (z), 
Jan Baptist Luijten (n) 

  ½ het Beekackerke, 27 ½ 
roeden 

Anthonij Baaijens (o), de 
verkopers (w, z), de kind. 
Jacobus Staats (n) 

  den Geeracker, 2 lopst. de molenstraat (o), Anthonij 
Baaijens (w), een straatje (z), 
een straat (n) 

  heijveld bij ’t Leijbroek, 45 
roeden 

de straat (o), Jan van Hoof 
(w), onbekend (z), Cornelis 
Hermans (n) 

  heijveld bij ’t Leijbroek, 4 
lopst. 

de straat (o), Jan Jacobus 
Luijten (w), Gerit Adriaans 
(z), een pad (n) 

  het heijveld bij het Leijbroek, 
nu het Maaijen ackerke, 1 
lopst. 40 roeden 

Willem Martens (o), Jan 
Josephus Lemmens (w, n), de 
straat (z) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Abdije van Everbode idem   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 en 85v, fiche 4,rij 1 Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  20-8-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhoven, Martinus * debiteur / gelover Hoogemierde  
Verhoeven, Petronella e.v. * debitrice / geloveres erfsteede, landerijen, 

Hoogemierde in het 
Keuldersrode 

 

van Hees, Adriaan # crediteur   
van den Nieuwenhuijzen, Maria e.v. #    
 schepenen etc.als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 85 en 85v, fiche 
4, rij 1 

Rekening  ca. 1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

….., wed.v. Adriaan Lermit (Larmit) creditrice o.a. winkelwaren  
Luerkx (Lurinkx), Michiel + debiteur / erflater   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 85 en 85v, fiche 
4, rij 1 

Gelofte / kwitantie  2-7-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lurinkx, (erfgen.) Michiel debiteuren / gelovers   
Lurinkx, Michiel + erflater   
Miermans, Anna + erflaatster   
Vromans, Anthonij crediteur / koper / 

debiteur 
Land in de aansteede en den 
Breeden acker, Hoogemierde 

 

……., wed.v. Adriaan Larmit    
Larmit, Adriaan    
Bosmans, B.    
Erbots, Josephus    
Lurinkx, Engel    
Lurinkx, Adriaan    
Huijbregts, P.    
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86 t/m 93, fiche 4, rij 1 Transport na openbare verkoop (7x)  26-8-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versand, Wouter i.n.v. momboir / verkoper   
Swaanen, Adriaan i.n.v. toeziender / idem   
Versand, (3 onm.kind.*) Jan Bartel +  Hulsel  
Heuvelmans, Barbara + moeder van *   
Schoondermark, Cornelis koper huijs, stal, schuur, hof en 

aangelag, 16 lopst. 15 roeden, 
Hulsel omtr. den Heijkant 

de wed. Hendrik Maas (o), 
Clasina Nouwens (w), Jan 
Adriaans (z), Jan Leemans 
(n) 

  den Woesten hof, 4 lopst. Cornelis de Beer (o), de gem. 
heijde (w, z, n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
Claasen, Wouter idem   
Box, H. secretaris   
van der Heijden, Cristiaan koper den Groote of Groene acker, 

2 lopst. 24 roeden 
de verkopers (o), Clasina 
Nouwens (w), Jan Adriaans 
(z), Dirk van de Voort (n) 

  den Weijer bij den Steenoven 
, 2 lopst. 

de erfgen. Peeter van der 
Ceelen (o), de stroom (w), 
Jacobus Maas (z), een 
heijvelt (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
de Abdije van St. Truijden renthefster   
Maas, Jacobus koper den Huijsacker, 2 lopst. 17 

roeden 
Jan Linkels (o), Jacobus 
Maas (w), Wouter Claasen 
(z), den Armen (n) 
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het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Coolen, Jan koper den Halve heijbeemd, 1 lopst. 

33 roeden 
Jan van der Heijden (o, n), de 
stroom (w), juffr. Meulders 
(z) 

Biekens, Peeter koper de Loeijkens, 2 lopst. 40 
roeden 

de straat (o), Jan Franken (w), 
Jan Adriaan van de Zanden 
(z), de wed. Peter Dijckmans 
(n) 

  de Helstre (nieuw erf) of den 
Beerschotte 

Jan M. van de Sande (o), de 
kind. Jan Goris (w), de wed. 
Adriaan de Kort (z), Jan 
Goutsmits (n) 

……, wed.v. Hendrik Maas koopster den Vrijsen acker, 1 lopst. 45 
roeden 

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

  ¾ in den Reep met een 
heijveld  

Jan Franken (o), Jan Leemans 
(w), Jan Linkels (z), Jan M. 
van de Sande (n) 

Claasen, Wouter koper den Venacker met het 
Heijvelt, 2 lopst. 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93v en 94, fiche 4,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  26-8-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Jacobus debiteur / gelover Hulsel, perc. teulland omtr. 
den tooren 

 

Versandt, Wouter i.n.v. momboir   
Swaanen, Adriaan i.n.v. idem   
Versand, (3 mind. kind.*) Jan Bartel + crediteuren   
Heuvelmans, Barbara + moeder van *   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v en 95, fiche 4,rij 3 Verkoop / transport  26-8-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versandt, Wouter i.n.v. momboir / verkoper   
Swaanen, Adriaan i.n.v. idem   
Versandt, (3 mind. kind.*) Jan Bartel +  Hulsel  
Heuvelmans, Barbara + moeder van *   
Mercx, Jan koper Lagemierde  
  het Heijveld in de 

Gullehoeke, Hulsel ? 
Wouter Versand (o), een 
straatje (w), de heijde (z), 
Cornelis Peter Willems (n) 

 schepenen etc.als voor   
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95v en 96, fiche 4,rij 3 Verkoop / transport  27-8-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Adriaan Joris * verkoper Hoogemierde  
van Eijk, Maria e.v. * verkoopster   
Luijten, (kind. / kleinkind.) Hendrik + kopers den Kerkacker, 1 lopst. 16 

roeden, Hoogemierde 
Peter Adams (o), Cristiaan 
Verbaandert (w), Hendrik 
Lemmens (z), de straat (n) 
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  1/5 den Bogt Joseph van Ostade (o), 
Hendrik Panjoel (w), de wed. 
Adriaan Larmit (z), Bastiaan 
Mercx (n) 

Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan idem   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
96v t/m 97v, fiche 4, 
rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte  8-11-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jacobus debiteur / gelover Lagemierde  
Leesten, Francis geldschieter / crediteur   
Leesten, Matijs idem   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98 en 98v, fiche 4,rij 3 Verkoop / transport  19-11-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franken, Jan verkoper Hulsel  
Franken, Willem vader / koper ½ het Nieuw Eeusel, 2 lopst. 

15 roeden, Hulsel 
de gemeente (o), de wed. 
Hendrik Maas (w, n), Peter 
Roest (z) 

Hendrikx, Jan M. schepen   
Claasen, Wouter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
99 en 99v, fiche 4,rij 3 Verkoop / transport  19-11-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franken, Willem verkoper Hulsel  
Willems, Peter koper ½ het Nieuw Eeusel, 2 lopst. 

15 roeden, Hulsel 
de gemeente (o), de wed. 
Hendrik Maas (w, n), Peter 
Roest (z) 

Franken, Anthonij (kind)    
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100 en 100v, fiche 4, 
rij 3 

Verkoop / transport  16-12-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhoven, Maria * verkoopster (nu) Ravels  
van Laarhoven, Adriaan vader van *   
van Laarhoven, Martina # koper Hoogemierde  
Verhoeven, Peternella e.v. # koopster 2/3 erfsteede, huijzinge, stal, 

schuur, schop, hof, aangelag, 
landerijen, Hoogemierde, het 
Keuldersroode 

 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
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den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  17-12-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Johanna Willem (wed. ? van 
Willem Franken) 

verkoopster   

Franken, Willem zoon / assistent   
Franken, Jan zoon / verkoper   
de Beer, Cornelis den jonge * koper   
Hendrikx, Dingena e.v. * koopster huijs, hof en aangelag, 8 

lopst. 2 roeden, Hulsel aan 
den Heijkant 

Jacobus van den Hout (o), de 
heijde (w), Dirk van de Voort 
(z), Johannes de Leest (n) 

  land ’t Hoog Looike, 1 lopst. Peter Biekens (o), de kind. 
Jan Goris (w), Dirk van de 
Voort (z), de wed. Adriaan de 
Kort (n) 

  den Dries met de aansteede 
van Marte Jan Hendrikx, 
samen 7 lopst. 55 roeden 

de kopers (o), Jan Leemans 
(w), de gemeente (z), 
Cornelis de Beer de oude (n) 

  den Vrijsen acker, 1 lopst. 45 
roeden 

kind van Hendrik Leemans 
(o), Cornelis de Beer de oude 
(w), de wed. Hendrik Maas 
(z), Jacobus Leemans (n) 

  ½ Land ’t Looijke, 1 lopst. 30 
roeden 

Jan Adr. van de Sande (o), de 
kind. Jan Marte Goris (w), 
Wouter Klaasen (z), Dirk van 
de Voort (n) 

  groes ’t Ven, 1 lopst. de heijde (o), Dirk van de 
Voort (w), Cornelis de Beer 
de oude (z), Jacobus van den 
Hout (n) 

  Barte Verhagen aansteede, 1 
lopst. 30 roeden 

de kopers ? (o), de kopers (w, 
z, n) 

den Armen van Netersel rentheffer   
het Comptoir der Domeijnen idem   
Mirandolle, Jan Francis notaris Breda  
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
Klaasen, Wouter idem   
 secretaris als voor   

 

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

Transport na openbare verkoop (9x)  9-3-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Hendrik verkoper   
van de Sande, Johanna koopster huijs, stal, schuur, hof en 

aangelag, 1 lopst. 2 roeden, 
Hoogemierde in de Statsstraat 

de straat (o), Hendrik van de 
Sande (w), Jan Donkers (z), 
de straat (n) 

het Comptoir der  Domeijnen rentheffer   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
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Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   
……., wed.v. Adriaan Larmit koopster den Veldacker, 50 roeden Hendrik van de Zanden (o), 

Joseph van Ostade (w, z), een 
waterlaat (n) 

  parc. in Munstersteede, 
Hoogemierde 

Thomas Janssen (o), Lambert 
Jacobus van den Borne (w), 
de wed. Adriaan Larmit (z), 
Michiel van Loon (n) 

  het Klijn Doolackerke, 25 
roeden 

Michiel van Loon (o), de 
wed. Adr. Larmit (w), 
Hendrik van de Sande (z), 
Hendrik Panjoel (n) 

Hermans, Michiel * koper   
van Loon, Petronella e.v. * koopster den Agterste Daalacker, 1 

lopst. 20 roeden 
Michiel van Loon (o, w), 
Hendrik van de Sande (z, n) 

van den Heuvel, Jan koper den Langen acker met het 
Drieske daaraan, 3 lopst. 44 r. 

de kind. Jan Hendrik Luijten 
(o), Joseph van Ostade (w), 
Jan van den Heuvel (z), de 
erfgen. Jan Baptist 
Schoormans (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
……., wed.v. Adriaan Larmit koopster den Beemd aan de Langvoort 

, 1 lopst. 39 roeden 
de stroom (o), Francis van 
Eijndoven (w), de heijde (z), 
de wed. Michiel Lurincx (n) 

Fransen, Jan koper Heijveld op Hongeren, 10 
lopst. 

Jan Baptist Marte Lemmens 
(o), een waterlaat (w), 
Lambert J. van den Borne (z), 
de heijde (n) 

………, wed.v. Adriaan Larmit koopster de halve Aansteede van 
Cornelis Coolen, 2 lopst. 30 
roeden 

Lambert J. van den Borne (o), 
de straat (w), Francis van 
Eijndoven (z, n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: kwitantie 9-3-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan debiteur / koper / 
gelover 

Hoogemierde (parc. teulland)  

Verspaandonk, Hendrik verkoper / crediteur   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113 en 113v, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop / transport van rentebrief en 
obligatie 

 10-3-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Hendrik verkoper Hoogemierde  
van de Sanden, Johanna dochter / koopster   
Verbaandert, Cristiaan debiteur / rentgelder   
Lemmens, Adriaan Joris * idem   
van Eijck, Maria e.v. * debitrice / rentgeldster   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
114 en 114v, fiche 5, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte  14-3-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Weijs, Maria (laatst) wed.v. Jan 
Baptist van Loon 

debitrice / geloveres   

…….., wed.v. Nicolaas van Loon geldschietster / creditr. Lagemierde  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 

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

Verkoop / transport  4-5-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter verkoper Hoogemierde  
Jansen, Maria wed.v. Willem Huijbregts koopster huijs, hof met het Nieuw veld 

achter de schuur, 3 lopst. 39 
roeden, Hoogemierde 

de straat (o), Jan de Hond 
(w), de straat (z, n) 

  acker in ’t aangelag, 35 
roeden 

de straat (o), de waterlaat (w), 
Maaskens dijk (z), de 
verkoper (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
 secretaris als voor   

 

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

Verkoop / transport  9-5-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Adriaan * verkoper Hoogemierde  
Hermans, Jozijn e.v. * verkoopster   
Verspaandonk, Hendrik koper huijs, hof en aangelag, 7 

lopst. 30 roeden, 
Hoogemierde 

de verkopers (o, z), de heijde 
(w, n) 

  den Rijtbeemd, 1 lopst. 40 
roeden 

de koper (o, n, z), de kind. 
Jan Vromans (w) 

  land en houtbos, 1 lopst. 44 
roeden 

de heijde (o), de koper (w, z), 
de verkopers (n) 

  Beemt in de Hoolstraat met 
een eeusel daaraan, samen 4 
lopst. 51 ½ roeden 

de stroom (o), de straat (w), 
de kind. Jan Vromans (z), de 
wed. Michiel Lurincx (n) 

  den Reijdbemt (Rijtbeemd ) 
of halve beemd, 5 lopst. 

de koper (o, w, n), de kind. 
Jan Vromans (z) 

  het Heijveld van Jan Outers, 
2 lopst. 

de koper (o), de heijde (w), 
Jan Donkers (z), de verkopers 
(n) 

  den Langen bosacker, 50 
roeden 

de wed. Adriaan Larmit (o), 
de kind. Jan van Loon (w), 
Jan van den Heuvel (z), de 
koper (n) 

  den Bosacker van Miermans, Antonij Baijens (o), de koper 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 96  door E.A.M.Verspaandonk 

 24

1 lopst. 15 roeden (w), Jan Fransen (z), Jan van 
den Heuvel (n) 

  den Bosacker, 1 lopst. 13 
roeden 

de koper (o), Hendrik van de 
Sande (w), Lambert L. van 
den Borne (z), Jan Willem 
Janssen (n) 

  den Reijtbeemd, 50 roeden de heijde (o), de koper (w, n), 
de kind. Jan Vromans (z) 

  de Meijntjens steede, 2 lopst. 
23 roeden 

den Reuselsen dijck (o), de 
boskens (w), Joseph van 
Ostaden (z), Matijs van den 
Berg (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
de Abdije van Everbeurde renthefster   
de Kerk van Hoogemierde idem   
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
 secretaris als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek betr. voorgaande verkoop 
in marge: aflossing 1802 

9-5-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Hendrik koper / debiteur /  
gelover 

erfsteede, landerijen, 
Hoogemierde 

 

Verbaandert, Adriaan * crediteur   
Hermans, Jozijn e.v. * creditrice   
 schepenen etc.als voor   
Hermans, Jozijn wed.v. Adriaan 
Verbaandert 

creditrice 1802   

Verhagen, Bartel schepen 1802   
Swaanen, Cornelis idem   

 

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

Verkoop / transport door gemeente  2-6-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel schepen / verkoper Lagemierde  
Swaanen, Cornelis idem   
Vingerhoeds, Peter koper 4 lopst. heijgrond, 

Lagemierde, het Vloeijend 
de gem. straat (o), de 
gemeente (z, n), J. Weijnans 
(Wijnands ) (w) 

Box, H. secretaris   
 
 

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

Verkoop / transport door gemeente 
(10x) 

 25-7-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Adriaan president / verkoper Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik schepen / idem   
Fransen, Jan idem   
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…….., wed.v. Willem Huijbregts koopster 21 roeden heijgrond, 
Hoogemierde, het 
Culdersrooij 

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

 secretaris als voor   
  25 roeden heijgrond de gemeente (o, w, n), de 

koopster (z) 
van de Pas, Jan koper 4 lopst. heijgrond het Nieuwe veld van Jacobus 

van Leend (voor en zij), de 
gem. straat (o, w), de 
gemeente (n) 

Lemmens, Jan Baptist koper 1 lopst. 42 ½ roeden 
voorpoting, het  Twisseld 

de gemeente (o, w, n), de 
koper (z) 

van Leend, Jacobus Jacop koper 15 roeden heijgrond de gemeente (o, w, n), de 
koper (z) 

……., wed. / kind. Willem Huijbregts kopers 44 ½ roeden voorpoting aan 
haar huis 

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

  1 lopst. 4 roeden voorpoting de gemeente (o, w, z), de 
kopers (n) 

Lemmens, Jan Baptist koper 1 lopst. 11 ½ roeden 
voorpoting, het Twisseld 

de gemeente (o, w), de koper 
(z), Nieuw erve v.d. koper (n) 

Janssen, Jan Baptist koper 12 ½ roeden voorpoting aan 
de Hoogstraat 

de gemeente (o, w, n), de 
koper (z) 

van de Sande, Hendrik koper 48 ½ roeden voorpoting aan 
zijn huis 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131 t/m 132v, fiche 5, 
rij 4 

Transport na openbare verkoop (2x)  20-7-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sopers, Theodorus executeur / verkoper sHertogenbosch  
Mulders, Elisabeth + erflaatster Bladel  
van Crullenberg, Jan Willem notaris idem  
Goutsmits, Cornelis koper Hulsel  
  het Wielrijts Eersel, 3 lopst. 

43 roeden, Hulsel 
 

Hendrikx, Marcelis schepen   
Claasen, Wouter idem   
Box, H. secretaris   
Fabri, Cristiaan * koper Bladel  
de Vroe, Johanna Elisabeth e.v. * koopster schaarhoutbos, Hulsel aan de 

Litsvoort, 2 lopst. 17 roeden 
bij de Steenovense bossen 

 

  het Wielrijts ven aan de 
Plassen, 2 lopst. 12 roeden, 
Hulsel 

 

 

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

Transport na openbare verkoop   28-7-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herk, Adriaantje wed.v. Nicolaas 
Lavrijsen 

verkoopster Reusel  

Borgmans, Adriaan koper Reusel  
  den Bulbeemt of Beemt van 

Joost Lucas, ca. 2 lopst., 
Hulsel 

erve Litsvoort (zijde n), de 
rivier (o) 

Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
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Claasen, Wouter idem   
 secretaris als voor   

 

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

Verkoop / transport  27-7-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Peter verkoper Alphen  
Verhagen, Anthonij Michiel koper Lagemierde  
  den Uijskens bogaart, 1 lopst. 

30 roeden, Hulsel 
Cornelis Dijckmans (o, w), 
Adriaan Swaanen (z), Peter 
Goutsmits (n) 

Dickens, J.  getuige   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136 t/m 145, fiche 5, 
rij 4 

Transport na openbare verkoop (8x)  5-8-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Antonij i.n.v. momboir / verkoper   
Sweens, Peter i.n.v. idem   
Gooris, (3 mind. kind.*) Jan +    
Sweens, Meggel + moeder van *   
van de Sande, Antonij i.n.v. momboir / koper   
Swaanen, Cornelis i.n.v. idem   
Gooris, (mind. kind ) Poulis  Lagemierde  
  huijsplaats en hof en deel van 

het aangelag, ca. 9 lopst. 27 
roeden, Lagemierde aan den 
Braakhoek 

de gemeente (o), ander deel 
(w), Gerrit Blankers c.s. (z), 
de wed. Jan Baptist van Loon 
(n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, C. idem   
 secretaris als voor   
van der Sande, Antonij koper   
Lemmens, Wouter idem ander deel van vorige koop 

(achterste deel aangelag) 
ander deel (o), de wed. Jan 
Aarts (w), kind van Poulis 
Gerrits (z), de wed. Jan 
Baptist van Loon (n) 

Lemmens, Wouter koper den Looacker, 37 roeden Corn. Swaanen (o), Jan 
Lemmens (w), Wouter 
Versand (z), de wed. Peter 
Willems (n) 

Swaanen, Cornelis koper het Raakschot, 1 lopst. 50 
roeden 

de gem. heijde (o, w), Jan van 
Dooren (z), de kind. Hendrik 
van de Sande (n) 

Dickens, J. getuige   
van der Ceelen, Willem koper heijveld agter de Beeken of 

den Postelsen kant, 2 lopst. 
30 roeden 

Dirk van de Voort (o), 
Cornelis Swaanen (w), 
Cornelis de Beer (z), Marten 
Snellaarts (n) 

Havermans, Michiel koper Dun  
  den Halven Donkbeemd naast 

de heijde, 40 ¼ roeden 
de wed. Jan Aarts (o), 
Jacobus Maas (w), de heijde 
(z), kind v. Paulus Gooris (n) 

  den Weijdonk eeusel, 4 lopst. de kind. Jan Lemmens (o), 
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4 roeden den Armen van Lagemierde  
(w), de heijde (z, n) 

van de Sande, Antonij koper den Hoogen bogt, 1 lopst. 
18½ roeden 

Antonij Blankers (o), Francus 
Willems (w), Willem van der 
Ceelen (z), Adriaan Lemmens 
(n) 

Willems, Hendrik koper groes en heijveld bij Cornelis 
Gooris, 50 roeden 

Antonij van de Sande (o), 
Francus Willems (w), de 
kind. Cornelis Snellaarts (z), 
Peter Adriaans (n) 

Willems, Cornelis W. koper den Voortsten (Voorsten) 
Aartsacker, 1 lopst. 

de kind. Hendrik van de 
Zande (o), de wed. Jan 
Baptist van Loon (z), de kind. 
Jan Antonij van Loon (w, n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
145v t/m 146v, fiche 
6, rij 1 

Verkoop / transport  11-8-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jozijn wed.v. Adriaan 
Verbaandert 

verkoopster Hoogemierde  

Verspaandonk, Bartel * koper   
Jacobs, Catharina e.v. * koopster huijs, hof, 4 lopst. 3 roeden, 

Hoogemierde, de Bergen 
Hendrik Verspaandonk (o, z), 
de heijde (w, n) 

  den Reijtbeemd, 50 roeden de kind. Jan Vromans (o), Jan 
Donkers (w), de heijde (z), 
Hendrik Verspaandonk (n) 

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

als boven 

  den Haanreijt, 2 lopst. de erfgen. Antonij van Hest 
(o), Cristiaan Verbaandert 
(w), den Binneveltse 
(Belvense) loop (z), de heijde 
(n) 

  1/3 de Aanstee, ca. 3 lopst. 51 
1/3 roeden 

Hendrik Verspaandonk (o, z, 
n), de koper (w) 

Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Hendrik idem   
Dickens, J. getuige   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147 en 147v, fiche 6, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte betr. voorgaande koop 
in marge: aflossing 1805 

11-8-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Bartel * debiteur / gelover Hoogemierde  
Jacobs, Catharina e.v. * debitrice / geloveres   
Hermans, Josijn wed.v. Adriaan 
Verbaandert 

creditrice   

 schepenen etc.als voor   
Verhagen, B. schout 1805   
Huijbregts, Wouter schepen 1805   
Martens, Willem idem   

 
 

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

Verkoop / transport  29-9-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Jan verkoper Hoogemierde  
Verbaandert, Cornelis idem Arendonk  
Verbaandert, Hendrina * verkoopster   
Souw, Nicolaas e.v. *    
Smolders, Cornelis i.n.v. vader / verkoper / 

momboir 
  

van Beers, Adriaan i.n.v. toeziender / idem   
Smolders, (4 mind. kind. #) Cornelis    
Verbaandert, Johanna + moeder van #   
Verbaandert, Adriaan momb.v. # / koper 4/5 huijs, hof en aangelag, 2 

lopst. 41 roeden, Lagemierde 
aan het Wellenseijnde 

 

  4/5 groes in Jan Cornelis 
Aansteede, 42 ½ roeden 

 

  4/5 het Leenbugtje, 51 ½ r.  
  4/5 den Acker op den Hoogen 

weg, 1 lopst. 40 roeden 
 

  4/5 het Laar, 2 lopst. 55 r.  
  4/5 het Rooijbeemdeke, 1 

lopst. 43 roeden 
 

  4/5 Eusel of weijvelt, 1 lopst. 
18 ½ roeden 

 

  4/5 land in de Mispelbogt, 1 
lopst. 52 roeden 

 

  4/5 drieske daaraan, 1 lopst. 3 
roeden 

 

  4/5 den Bremacker, 2 lopst.  
  4/5 de Else, 2 lopst. 41 r.  
  4/5 den Daalacker, 1 lopst. 23 

roeden 
 

  4/5 in Cornelis Kemps 
aansteede, 1 lopst. 26 roeden 

 

  4/5 Leenbugte, 51 roeden  
  4/5 de Else (z), 2 lopst. 20 r.  
………, wed.v. Jan Verbaandert laatste bewoonster   
den Armen van Reusel rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
de Abdije ven Everbode renthefster   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
Dickens, J. getuige   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151 t/m 152, fiche 6, 
rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1809 25-8-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Antonij * debiteur / gelover Hoogemierde  
Schoormans, Willemijn e.v. * debitrice / geloveres   
Hermans, Jozijn wed.v. Adriaan 
Verbaandert 

geldschietster / creditr.   

Lemmens, Jan Josephus borg   
Panioel (Panjoel), Hendrik idem   
Wittens, Adriaan schepen   
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Luijten, Jan Hendrik idem   
Dickens, J. getuige   
Verhagen, Bartel schout 1809   
Martens, Willem schepen 1809   
Huijbregts, Wouter idem   
Hermans, Jan credit./ontvanger 1809   
Verbaandert, L.B. idem   
Hoosemans, J.F. secretaris 1809   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152v t/m 154, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop / transport  25-8-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Cornelia * verkoopster Ravels  
Schots, Peter e.v. *    
Hendrikx, Jan Marcelis # koper Hulsel  
Verhagen, Helena e.v. # koopster paardestal en hof (o), Hulsel 

aan het Hegent, ca. 1 lopst. 
de kind. Peter Willems (o), 
ander deel (w), de gemeente 
(z), de gem. straat (n) 

  het Leijbroek, 40 roeden, 
Hoogemierde 

Cristiaan Verbaandert (o), 
Hendrik Lemmens (w), de 
stroom (z), de gem. straat (n) 

  het Vonderbroek, 2 lopst., 
Hulsel 

de stroom (o), Evert Vrijsen 
(w), Jacobus Castelijns (z), 
Adriaan Swaanen (n) 

  den Smeelacker, 2 lopst., 
Hulsel 

de gem. heijde (o), Evert 
Vrijsen (w), Jacobus de Wit 
(z), Steven van der A (n) 

  den Papenacker, 1 lopst. Dirk van de Voort (o), den 
Armen van Hulsel (w), Peter 
Goutsmits (z), den molenweg 
(n) 

  ca. ½ bosje in de Aansteede 
van Joost Lucas, ca. 30 
roeden 

Jan Adriaans (o), ander deel 
(w), Jan Coolen (z), Cornelis 
de Beer (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Dickens, J. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154v t/m 156v, fiche 
6, rij 3 

Verkoop / transport  25-8-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Josephus wedn.v. 
Goverdina Schoormans 

verkoper   

Lemmens, Catharina  dochter / verkoopster   
Lemmens, (andere zonen / dochters) verkopers   
van de Sande, Antonij koper /  gebruiker 1/3 van ½ huijs, kelderke, ½ 

aangelag, landerijen, samen 
ca. 22 lopst. 47 roeden, 
Hoogemierde, de Smisstraat 

 

Panioel (Panjoel), Hendrik koper / gebruiker 1/3 van ½ huijs en aangelag, 
landerijen, samen 11 lopst. 
49½ roeden, Hoogemierde op 
het Hoog 
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den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Abdije van Everbode idem   
den Heer van Oirschot rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Tasset, Johannis crediteur / rentheffer Hilvarenbeek  
van de Plas, Helena creditrice / renthefster Hoogemierde  
 schepenen etc.als voor   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157 t/m 158, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop / transport  5-10-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Peternel verkoopster Hoogemierde  
………, wed.v. Willem Huijbregts c.s. kopers den Langen acker, 3 lopst. 44 

roeden, Hoogemierde 
den karweg (o), Gerrit 
Hermans (w), de kopers (z), 
de kind. Jan Vroomans (n) 

Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan idem   
Dickens, J. getuige   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
158v en 159, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop / transport  11-10-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Jacobus verkoper Diessen  
Verhagen, Bartel koper / schepen het Weijveldt Eusel, 3 lopst.  

8 roeden, Lagemierde 
Adriaan Verbaandert (o), 
Matijs van Loon (w), de wed. 
Jan van Rooij (z), de gem. 
heijde (n) 

Swaanen, Cornelis schepen   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159v t/m 163v, fiche 
6, rij 3 

Verkoop / transport  17-12-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nouwens, Clasins wed.v. Peter Willems verkoopster Lagemierde  
Willems, Hendrik zoon / koper Lagemierde  
  ¼ huijs, hof en aangelag, 1 

lopst., Hulsel aan het Hegend 
 

  ¼ den Jaanen acker, 1 lopst., 
Hulsel 

 

  ¼ den Bogtacker, 5 lopst.  
  ¼ den Korstacker, 47 roeden  
  ¼ den Vonderbroekbeemd, 1 

lopst. 53 roeden 
 

  ¼ de Hegge, 52 ½ roeden  
  ¼ land ’t Looijkes, 1 lopst. 9 

roeden 
 

  ¼ van ¾ in den Mortel, 3 lop.  
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  ¼ van ¾ ’t Heiveld, 2 lopst. 
38 roeden 

 

  ¼ van den Halven hoogen 
dries, 1 lopst. 

 

  ¼ den Plasbeemd, 1 lopst. 30 
roeden 

 

  ¼ het Heiveld, 1 lopst.  
  ¼ den Deenen dries, 1 lopst.  
  ¼ het aangelag van het 

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

 

  ¼ van ¼ in den Mortel, 1 
lopst. 

 

  ¼ den Weijer bij de 
Steenovense bugt voor en 
over de A, 1 lopst. 48 roeden 

 

den Armen van Hulsel rentheffer   
den Armen van Lagemierde idem   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
(de Abdij van) St.Truijen renthefster   
Hendrikx, Jan M. schepen   
Claasen, Wouter idem   
Dickens, J. getuige   
 secretaris als voor   

 

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

Verkoop / transport  17-12-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan * verkoper Hulsel  
van der Ceelen, Cornelia (e.v. * ?) verkoopster idem  
van der Ceelen, Willem koper het Looijkens heijveld, 1 

lopst. 15 roeden, Hulsel 
Wouter Claasen (o), de 
verkopers (w), Jan Marte van 
de Sande (z), Walterus van 
Loon (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165v t/m 166v, fiche 
6, rij 4 

Verkoop / transport  13-2-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan Marcelis i.n.v. momboir / verkoper   
Hendricx, (3 mind. kind. *) Marcelis +    
van der Heijven, Maria + moeder van *   
Schoondermark, Cornelis koper parc. teulland, Hulsel de koper (o, w, z, n) 
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167 t/m 168v, fiche 6, 
rij 5 

Verkoop / transport  13-2-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrickx, Johanna * verkoopster Netersel  
van Rijthoven, Cornelis e.v. *    
Hendrickx, Jan Marcelis # koper Hulsel  
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Verhagen, Helena e.v. # koopster ca. ½ op den Agterste acker 
of het Willeken Schots (w), 
Hulsel 

ander deel (o), Cornelis 
Dijckmans (w), Jacobus de 
Wit (z), Hendrik van den 
Borne (n) 

  ½ den  Neerden acker of den 
middelsten acker, 1 lopst. 
53½ roeden 

ander deel (o), Jacobus de 
With (w), Wouter van der A 
(z), Jacobus Castelijns (n) 

  ca. ½ Land het Hesterbos of 
de Kante, 59 roeden 

ander deel (o), Wouter van 
der A (w), de ackerstraat (z), 
Jacobus Castelijns (n) 

  den halven Papenbeemd, 1 
lopst. 32 ½ roeden 

Cornelis Dijckmans (o), de 
stroom (w), Hendrik van den 
Borne (z), Cornelis 
Schoondermark (n) 

  het Hesterbos of het 
Driesken, 1 lopst. 7 roeden 

ander deel (o), Wouter van 
der A (w), de gem. straat (z), 
Jacobus Castelijns (n) 

  schuur met den dries (z), ca. 2 
lopst. 

ander deel (o), de straat  (w), 
de straat (z), ander deel (n) 

de Abdij van St. Truijen renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Claasen, Wouter schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 5-3-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Broek, Jan * debiteur / gelover Lagemierde  
van Hoogstraaten, Allagonda e.v. * debitrice / geloveres   
Fiers, Jacobus # geldschieter / crediteur   
Verhagen, Adriaantje e.v. #    
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
na 169, fiche 6, rij 5 Verkoop / transport (kladje) deels doorgestreept ca. 1802 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versand, Wouter    
van de Sanden, Helena *    
van Vessem, Matijs e.v. *    
van de Sanden, Willem    
van de Sanden, Peter    
van de Sanden, Adriaan    
van de Sanden, Johanna #    
Sneijers, Jan e.v. #    
Vermeeren, Adriaan (wedn. v. ^)    
van de Sande, Catrina + ^    
Vermeeren, (mind.kind) Adriaan    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
170v t/m 172, fiche 6, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte / lening door 
gemeente (1000 gulden) 

t.b.v. aflossing obligatie 1795 11-3-1802 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Adriaan schepen / debiteur Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik idem   
Fransen, Jan idem   
Hermans, Gerrit geheijmraad / idem   
Kools, Gerrit idem   
van den Borne, Lambert Lambert armmr. / idem   
Verbaandert, Cristiaan kerkmr. / idem   
van Lanschot, Godefridus koopman / 

geldschieter 1795 
sHertogenbosch  

van de Ven, Maria geldschietster / creditr. (geb. Tilburg) wonend bij *  
Janssen, Hermanus *  Lagemierde  
Dickens, J. getuige   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
172v t/m 174v, fiche 
7, rij 1 

Verkoop / transport  14-3-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Steven i.n.v. vader / voogd / 
verkoper 

  

van Leendt, Jacobus i.n.v. voogd / verkoper   
Luijten, Godefridus Steven * (onm.)    
Aarts, Willemina + moeder van *   
Staas (Staats), Johanna # verkoopster   
Hagen, Antonij e.v. #    
Staas, Antonij koper   
Staas, Catarina koopster   
Staas, Lucia idem   
Staas, Jacoba idem 1/24 plus ….. deel van huijs, 

hof, stal, schuur, schop, 
aangelag, landerijen, 
Hoogemierde op den Berg 

Jan B. Luijten (o), de gem. 
straat (w, z), de heijde (n) 

de (gew.) Abdije van Everbeurde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
……., wed.v. Adriaan Larmit renthefster   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Dickens, J. getuige   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
175 t/m 176, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport  20-3-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Johanna * verkoopster   
Sneijders, Wouter e.v. *    
Luijten, (kind. / kleinkind.) Hendrik kopers parc. in den Vossenhof, 

Hoogemierde 
Hendrik Lemmens (o), 
Adriaan Wittens (w), de 
straat (z), Jan Marte 
Lemmens (n) 

de (gew.) Abdije van Everbeurde renthefster   
het Contoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Wittens, Adriaan schepen   
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Fransen, Jan schepen   
Dickens, J. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v t/m 187, fiche 7, 
rij 1 

Verkoop / transport door gemeente 
(11x) 

 6-5-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Adriaan president / verkoper Hoogemierde  
Fransen, Jan schepen / idem   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Ribbens, Dingena koopster 8 lopst. 33 roeden, heijgrond, 

Hoogemierde ontr. het 
Huijsven 

de gem. heijde (o, w, z), de 
erfgen. Cornelis Willems (n) 

Box, H. secretaris   
van den Heuvel, Cornelis koper 2 lopst. 39 roeden heijgrond 

op den driehoek 
de gem. weg (o), de gem. 
heijde (z, n), de koper (w) 

Aarts, Antonie koper 4 lopst. 49 roeden heijgrond 
op den driehoek 

de gem. wegen (o, w, z, n) 

Verbaanderd, Cristiaan koper 3 lopst. 10 roeden heijgrond 
aan de Reijten 

de Goot (o), den Reuselsen 
dijk (w), de gem. heijde (n), 
de Reijtleegt (z) 

Merkx, Bastiaan koper 1 lopst. 7 roeden heijgrond de gem. wegen (o, w), de Rijt 
(z), de gem. heijde (n) 

Verspaandonk, Bartholomeus koper 1 lopst. 1 roede heijgrond de koper (o), de gem. heijde 
(w, z), de gem. weg (n) 

  1 lopst. 49 roeden heijgrond de gem. heijde (o, w, z), de 
koper (n) 

Verspaandonk, Hendrik koper 2 lopst. 47 roeden heijgrond de gem. heijde (o, z, n), de 
gem. weg (w) 

……, wed.v. Jan Baptist Lemmens koopster 2 lopst. 20 roeden heijgrond den Arme (o), Peter van 
Helmond (w), de koopster (z) 
, de gem. heijde (n) 

de Hont, Jan koper 2 lopst. 4 roeden heijgrond de wed. Willem Huijbregts 
(o), de gemeente (w), de gem. 
wegen (z, n) 

…….., wed.v. Willem Huijbregts koopster 45 roeden heijgrond de gem. heijde (o, w, n), de 
koopster (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187v t/m 188v, fiche 
7, rij 3 

Verkoop / transport   30-4-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Willemijn * verkoopster   
van de Sande, Antonij e.v. *    
Panioel (Panjoel), Joseph koper Hoogemierde  
Panioel, Cristiaan idem het Klijn ackerke, 

Hoogemierde 
Hendrik Lemmens (o), 
Cristiaan Verbaandert (w),  
de wed. Adriaan Larmit (z), 
de gem. straat (n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Heer van Oirschot rentheffer   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan idem   
Dickens, J. getuige   
Box, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
189 t/m 196v, fiche 7, 
rij 4 

Verkoop / transport door gemeente (8x)  6-5-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Jan Marcelis schepen / verkoper Hulsel  
Claasen, Wouter idem   
Roest, Peter koper 1 lopst. eek en ½ roede 

heijgrond, Hulsel aan het 
Nieuw Eeuzel 

de gem. heijde (o, n), de 
koper (w), de gem. weg (z) 

Box, H. secretaris   
Vrijsen, Evert koper 41½ roeden heijgrond, Hulsel 

op het Vooreijnd 
de gem. wegen (o, w), de 
gemeente (z, n) 

Wittens, Adriaan president / verkoper   
Hendrikx, Jan M. koper 1 lopst. 13 ½ roeden 

heijgrond aan het Hegeijnd 
de gem. wegen (o, w, n), de 
gemeente (z) 

Adriaansen, Anselmus koper 1 lopst. 7 roeden heijgrond 
aan den Heijkant 

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

Claasen, Wouter koper 42 ½ roeden heijgrond aan of 
achter het Horstje 

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

  1 lopst. 25 roeden heijgrond 
aan den Heijkant 

de gem. wegen (o, w, z, n) 

de Beer, Cornelis junior koper 46 roeden voorpoting de gem. weg (o), de gemeente 
(w, z), de koper (n) 

  14 ½ roeden voorpoting de gemeente (o, w, z), de 
gem. straat (n) 

 

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

Verkoop / transport (2x)  30-6-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Hendrik verkoper Oirschot  
……., wed.v. Willem Huijbregts koopster den Koolen acker of Haak, 2 

lopst. 6 roeden, Hoogemierde 
in de Hoogeacker 

een gem. weg (o), de 
koopster (w), kind v. Jan van 
de Pas (z),  M. van Laarhoven 
? (n) 

  den Garstacker, 1 lopst. 17 
roeden, Hoogemierde in de 
Lendestraat 

Jan J. Luijten (o), de gem. 
straat (w), Jan Joseph 
Lemmens (n) 

  den Naalden of Vilacker, 2 
lopst. 18 roeden 

Jan J. Luijten (o), de (gew.) 
Abdij van Everbode (w, n), 
Antonij van de Sande (z) 

Fransen, Jan schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Box, H. secretaris   
Panioel, Joseph koper   
Panioel, Cristiaan koper huijs, schuur, hof en aangelag 

gent. den Begijnenbogt, 2 
lopst., Hoogemierde in de 
Kerkstraat 

de gem. straat (o), de kopers 
(w), de straat (z), de kerkpad 
(n) 

  parc. in de Kuijl Cristiaan Verbaanderd (o, w), 
de kerkpad (z), de gem. straat 
(n) 

  de Kesieacker, 1 lopst. 20 
roeden 

Cristiaan Verbaanderd (o), 
Hermanus Dijckmans (w), de 
kerkpad (z), de kopers (n) 

  den Beemdt aan de Langvoort 
, 1 lopst. 25 roeden 

de heijde (o), de kind. Jan van 
Hest (w), Jan en Jacobus 
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Luijten (z), de gem. straat (n) 
  den Kerkacker, 1 lopst. 27 

roeden 
Peter Adams (o), Cristiaan 
Verbaanderd (w), de (gew.) 
Abdij van Everboode (z), Jan 
Hendrik Luijten (n) 

  de Goije Wouters acker, 1 
lopst. 13 roeden 

Peter Adams (o), Joseph 
Schoormans (w), Jan Fransen 
(z), de gem. straat (n) 

  den Vossenhof, 50 roeden Hendrik Wittens (gebruiker) 
(o), Wouter Sneijders (w), de 
gem. straat (z), Jan Marte 
Lemmens (n) 

  den Torisacker, 1 lopst. Jan Fransen (o), de kind. Jan 
Vroomans (w), Cristiaan 
Verbaanderd (z), Cornelis 
van den Heuvel (n) 

  de Kerkhoef, 23 roeden de wed. Adriaan Larmit (o), 
Hendrik Adriaansen (w), de 
erfgen. Lambert Jac. van den 
Borne (z), Adr. Lemmens (n) 

  het Wasveld, 24 roeden de wed. Hendrik Hermans (o, 
n) , Hermanus Dijckmans 
(w), de gem. straat (z) 

  den Bremacker, 2 lopst. 24 
roeden 

Ph… (o), Hendrik van de 
Sande (z), de (gew.) Abdij 
van Everboode (w), Hendrik 
P. van den Borne (n) 

  stuk heijveldt aan de Suetreijt 
, 1 loopst. 30 roeden 

Jan Marte Lemmens (o), 
Francus van Eijndoven (z, w), 
Jan Fransen (n) 

  den Zeger of Valacker, 3 
lopst. 12 roeden 

Antonij Baijens (o), Peeter 
Adams (w), de (gew.) Abdij 
van Everboode (z), de erfgen. 
Hendrik Hendrik Hermans 
(n) 

  het Opperke, 54 roeden Jan Jac. Luijten (o, n), Joseph 
Schoormans (w, z) 

  den Opper, 1 lopst. Jan Jac. Luijten (o, w), 
Joseph Schoormans (z), 
Hendrik Wittens (n) 

  parc. beemd in de Hoolstraat, 
2 lopst. 50 roeden 

de stroom (o), de gem. straat 
(w), de erfgen. Lambert Jac. 
van den Borne (z), Jan M. 
Hendrikx (n) 

  den Looacker, 4 lopst. 34 
roeden 

de (gew.) Abdij van 
Everbode (o, n), Jan Hendrik 
Luijten c.s. (z), Cristiaan 
Verbaanderd (w) 

  den Bogeijnen (Bagijnen) 
bogt, 1 lopst. 10 roeden 

de kopers (o, w), de gem. 
straat (z), de kerkpad (n) 

 

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

Verkoop / transport   26-7-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Hendrik (jongman) verkoper Hoogemierde  
van Eijndoven, Francus * koper   
Matijssen, Maria e.v. * koopster huijs, hof en aangelag, 7 

lopst. 30 r., Hoogemierde 
Bartel Verspaandonk (o, z), 
de heijde (w, n) 
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  den Reijtbeemd, 1 lopst. 40 
roeden 

de kopers (o, n, z), de kind. 
Jan Vroomans (w) 

  teulland en houtbos, 1 lopst. 
44 roeden 

de heijde (o), de kopers (w, 
z), Bartel Verspaandonk (n) 

  beemt in de Hoolstraat met 
een eusel daaraan, samen 4 
lopst. 51 ½ roeden 

de stroom (o), de straat (w), 
de kind. Jan Vroomans (z), de 
wed. Michiel Lurincx (n) 

  den Reijtbeemd of halven 
beemd, 5 lopst. 

de kopers (o, n, w), de kind. 
Jan Vroomans (z) 

  het Heijveld van Jan Outers, 
2 lopst. 

de kopers (o), de heijde (w), 
Jan Donkers (z), Bartel 
Verspaandonk (n) 

  den Langen Bosacker, 50 
roeden 

de wed. Adriaan Larmit (o), 
de kind. Jan van Loon (w), 
Jan van den Heuvel (z), de 
kopers (n) 

  den Bosacker van Miermans, 
1 lopst. 15 roeden 

Antonij Baijens (o), de 
kopers (w), Jan Fransen (z), 
Jan van den Heuvel (n) 

  den Bosacker, 1 lopst. 13 
roeden 

de kopers (o), Hendrik van de 
Sande (w), Lambert L. van 
den Borne (z), Jan Willem 
Janssen (n) 

  de Reijtbeemd, 50 roeden de heijde (o), de kopers (w, 
n), de kind. Jan Vroomans (z) 

  de Meijntjens steede, 2 lopst. 
23 roeden 

den Reuselsen dijck (o), de 
Boskens (w), Joseph van 
Ostade (z), Matijs van den 
Berg (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
de (gew.) Abdije van Everbode renthefster   
de Kerk van Hoogemierde idem   
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan idem   
Dickens, J. getuige   
Box, H. secretaris   

 

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

Transport na openbare verkoop  12-8-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Lavrijs i.n.v. momboir / verkoper   
Luijten, (mind. kind. *) Antonij +    
van Beers, Maria moeder van *   
Luijten, Gooijaart zoon  / verkoper   
Fiers, Jacobus koper huijsje, hof, schop, 20 roeden, 

Lagemierde aan het 
Vloeijeijnde 

de wed. Jan Tops (zijde), 
Jacobus van de Ven (zijde) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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208 en 208v, fiche 8, 
rij 2 

Verkoop / transport   15-9-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Antonij M. verkoper   
Vrijssen, Everd koper den Uijtkens boogert, 1 lopst. 

30 roeden, Hulsel 
Cornelis Dijckmans (o, w), 
Adriaan Swaanen (z), Peter 
Goutsmits (n) 

Hendrikx, Jan M. schepen   
Claasen, Wouter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209 t/m 216, fiche 8, 
rij 2 

Transport na openbare verkoop (7x)  28-9-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Broek, Jan * verkoper   
van Hoogstraaten, Allegonde e.v. * verkoopster   
Fiers, Jacobus koper ½ aangelag, 4 lopst. 21 roeen, 

Lagemierde, het Vloeijeijnde 
Cornelis Swaanen (o), den 
hof (w), Jan van Hoogstraten 
(w), Jacobus van de Ven (n) 

het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
Dickens, J. getuige   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
 secretaris als voor   
van Gils, Wouter koper parc. in den Koningshoek, 1 

lopst. 50 roeden 
Peter Peters (o), het straatje 
(w, z), Cornelis Woestenborg 
(n) 

Peeters, Peter koper 1/3 in Schoormans acker, 1 
lopst. 18 roeden 

de straat (o, w), de koper (z), 
Adriaan Otten (n) 

  ½ de Sand smeel, 35 roeden de straat (o), het voorg. perc. 
(w), de koper (z, n) 

Vingerhoeds, Pero koper land in de Braak van Adr. 
Govers, 1 lopst. 4 roeden 

Jan van Hoogstraaten (o), de 
kind. Jan B. Dijckmans (w), 
de wed. Nicolaas van Loon 
(z), Adriaan Otten (n) 

  de halve Gagelbogt, 1 lopst. 
55 ½ roeden 

Jac. van de Ven (o), Peter 
Peters (w), de wed. Nicolaas 
van Loon (z), het straatje (n) 

Peeters, Peter koper het Klijn weijveld voor de Aa 
of stroom, 1 lopst. 

de Aa (o), het straatje (w), 
Jan van Hoogstraaten (z), 
Adriaan van de Ven (n) 

Fiers, Jacobus koper weijveld en heijveld over de 
stroom, 2 lopst. 15 roeden 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216v t/m 218v, fiche 
8, rij 3 

Verkoop / transport  7-10-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Hendrik e.v. * verkoper   
Willems, Meggelina * verkoopster   
Willems, Peter broer / koper   
Willems, Jan idem   
Willems, Norbert idem   
Willems, Petronella # zuster / koopster   
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Vingerhoeds, Peter e.v. #  1/6 huijs en aangelag, 1 lopst. 
15 roeden, Lagemierde aan 
het Mispeleijnde 

Jan van Dooren (o), de gem. 
straat (n, w), de 2 kind. 
Hendrik van de Sande (z) 

  1/6 parc. in ’t heijveld in den 
Gulden hoek, 2 lopst. 36 r. 

de heijde (o) 

  1/6 Land in ’t heijveld, 31 
roeden 

 

  1/6 land en groes in de Knol, 
2 lopst. 4 roeden 

 

  1/6 ’t Driesken in het heijveld 
van Prijn van der Linden, 1 
lopst. 

 

  1/6 van 1/3 in den Dries aan 
het verbrant huijs, 40½ r. 

 

  1/6 den Kerken acker, 2 lopst. 
49 roeden 

 

  1/6 den Meulendries, 2 lopst. 
33 roeden 

 

(Hertogcijns)    
den Armen van Lagemierde rentheffer   
(lichtmispacht)    
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeijnen idem   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
Dickens, J. getuige   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
219 t/m 220, fiche 8, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1806 15-11-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

debitrice / geloveres Lagemierde  

Leesten, Francus geldschieter / crediteur   
Verbaandert, Lambert borg   
Fabri, Abraham idem   
 schepenen etc.als voor   
Verhagen, Bartel schout / executeur 

1806 
  

Goutsmits, Anna + (wed.v. Lambert 
Verbaandert) 

erflaatster 1806   

Swaanen, Cornelis schepen 1806   
van Beers, Laurens idem   
Hoosemans, J.F. secretaria 1806   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
220v t/m 221v, fiche 
8, rij 4 

Verkoop / transport  9-12-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Donkers, Jan verkoper Hoogemierde  
Panioel, Hendrik koper het Steedeke van Embregt 

Dijckmans, 1 lopst. 28 r., 
Hoogemierde, de Stad 

Hendrik van de Sande (o), de 
gem. weg (w), de verkoper 
(z), Lambert en Meggel van 
den Borne (n) 

Wittens, Adriaan schepen   
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Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222 en 222v, fiche 8, 
rij 4 

Verkoop / transport  9-12-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Hendrik verkoper Hoogemierde  
van Loon, Michiel * koper   
van de Sande, Johanna e.v. * koopster 48 ½ roeden voorpoting, 

Hoogemierde in de Stad 
de gem. straat (o), de kopers 
(w), de gemeente (z, n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223 t/m 228v, fiche 8, 
rij 4 

Verkoop / transport door gemeente (9x)  5-1-1803 en 28-12-
1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Adriaan president / verkoper Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik schepen / idem   
Fransen, Jan idem   
van den Heuvel, Jan koper parc. heijde op ’t Smisstraats 

heijken, 1 lopst. 1 roede, 
Hoogemierde 

een weg (o, w), Jan Fransen 
(z), spits uitlopend (n) 

 secretaris als voor   
Fransen, Jan koper parc. heijde op ’t Smisstraats 

heijken, 1 lopst. 33 roeden 
een weg (o, w), Jan Baptist 
Marte Lemmens (z), Jan van 
den Heuvel (n) 

Verhagen, B. schepen / verkoper   
Lemmens, Jan Baptist Marte koper parc. heijde op ’t Smisstraats 

heijken, 1 lopst. 15 roeden 
een weg (o, w), het volgend 
perc. (z), Jan Fransen (n) 

  idem, 2 lopst. 26 roeden een weg (o, w), de koper (z,n) 
  idem, 2 lopst. 16 roeden een weg (o, w), de koper (z), 

de gemeente (n) 
……., wed.v. Willem Huijbregts koopster parc. heijde, 2 lopst. 15 

roeden 
een weg (o, w), de heijde (z), 
de Bree vennen (n) 

Fransen, Jan koper een voorhooft aan de 
zuidkant van zijn huis en 
dries in de Kerkstraat, 31 
roeden 

…. (o), de kind. Jan 
Vroomans (w), een weg (z), 
eigen erve (n) 

Huijbregts, Peter koper een voorhooft aan de noordz. 
van zijn huis en dries aan ’t 
Kerkeijnd, 1 lopst. 13 roeden 

Jan van den Heuvel (o), de 
kind. Ant. van Heijst (w), de 
straat (z), eigen erve (n) 

Krollen, H. koper stukje gemeentegrond waar 
zijn huis op staat aan de 
Kerkstraat, 1 lopst. 7 roeden, 
Hoogemierde 

de gemeente (o, w), de 
wetering of kuijl (n), de gem. 
straat (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
229 en 229v, fiche 8, 
rij 5 

Verkoop / transport met conditie 28-12-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Peter verkoper (nu) Turnhout  
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Huijbregts, Peter * koper   
Willems, Engelina e.v. * koopster 1/3 goederen v. erfdeling 

1799, Hoogemierde 
 

Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
230 en 230v, fiche 8, 
rij 5 

Verkoop / transport van obligaties  5-1-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis verkoper Lagemierde  
Willems, Adriaan koper Hoogemierde  
van den Heuvel, Jan idem   
Sneijders, Wouter gelover / rentg. 1793   
van Leent, Johanna geloveres / rentg. 1793   
Verhagen, Bartel schepen   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Dickens, J. getuige   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
231 en 231v, fiche 9, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte betr. voorgaande verkoop 5-1-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Adriaan debiteur / gelover Hoogemierde  
van den Heuvel, Jan idem   
Swaanen, Cornelis crediteur   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
232 t/m 233, fiche 9, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte  8-1-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Jan e.v. * debiteur / gelover Lagemierde  
Lemmans, Clasina * debitrice / geloveres   
van de Ven, Hendrica eersame dogter 

(religieuze ?) / 
geldschietster / credit. 

Tilburg  

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
Dickens, J. klerk / getuige   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
233v t/m 234v, fiche 
9, rij 1 

Verkoop / transport  19-1-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaans, Peter e.v. * verkoper   
van Loon, Adriaantje * verkoopster   
van de Sande, Adriaan # koper   
Naijkens, Johanna e.v. # koopster ½ den Hoekacker, Peter Adriaans (o), Cornelis 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 96  door E.A.M.Verspaandonk 

 42

Lagemierde Swaanen (w), Hendrik van 
Loon (z), Adriaan van de 
Sande (n) 

  ½ den Gullen hoek voor de 
Aa, 1 lopst. 4 roeden 

het straatje (o), de stroom 
(w), Clasina Willems (z), de 
wed. Cornelis Wilbort 
Willems (n) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
235 t/m 236, fiche 9, 
rij 1 

Verkoop / transport van erfdeel  10-2-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Catrina verkoopster   
Huijbregts, Willem + vader / erflater   
Janssen, Maria koopster Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
236v t/m 237v, fiche 
9, rij 2 

Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  3-3-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Arnoldus wedn.v. Catarina 
Verhagen + 

debiteur / gelover ½ huijsinge, gronden, het 
Wellenseijnd, Lagemierde 

 

  (deel) huijsinge, 
bierbrouwerij, etc., de Straat, 
Lagemierde  

 

Dekkers, juffr. Cornelia Adriana Judit geldschietster / creditr. (nu) Bladel  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
238 t/m 142 (=242 !), 
fiche 9, rij 2 

Transport na openbare verkoop (4x)  23-4-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaans, Peter e.v. * verkoper   
van Loon, Adriaantje * verkoopster   
van Loon, Hendrik koper het Eeusel de Waistaart ?, 2 

lopst. 14 roeden, Lagemierde 
aan den Heijkant 

een heijveld (o), Cornelis 
Swaanen (w, n), de koper (z) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
Verhagen, B. schout civiel   
Swaanen, C. schepen   
van Beers, Lavrijs idem   
Box, H. secretaris   
van Rooij, Peter koper ½ de Waterlaat, 1 lopst. 3 ½ 

roeden 
de wed. / kind. Jan van Rooij 
(o), de kind. Jan Linkels (w), 
een weg (z), Hendrik van 
Loon (n) 
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van Loon, Hendrik koper Land in het heijveld, 1 lopst. 
2 roeden 

een gem. weg (o), Willem 
van Beers (w), Hendrik van 
Loon (z), de kind. Cornelis 
Wilbort Willems (n) 

Mercx, Jan koper Land in den Voorsten Aarts 
acker, 1 lopst. 

Adriaan en Wouter van de 
Sanden (o), de kind. Anthonij 
Pasmans (w), de wed. 
Cornelis Wilbort Willems (z), 
Jan van Dooren (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142v (=242v !) en 143 
(243), fiche 9, rij 3 

Verkoop / transport   12-5-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Jan verkoper Lagemierde  
Verhagen, Bartel koper den Beemd over de A, 1 

lopst. 11 roeden, Lagemierde 
aan den Broekkant 

een weg (o), de stroom (w), 
Jacobus Jacob van Leend (z), 
de wed. Walterus Dijckmans 
(n) 

Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavrijs idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143v (=243v !) en 
244, fiche 9, rij 3 

Verkoop / transport  21-5-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Jan verkoper Lagemierde  
Mercx, Jacoba zuster / koopster den Garstacker met huijs en 

hof, 2 lopst. 40 roeden, 
Lagemierde 

de wed. Godefridus Janssens 
(o), de kerkpad (w), den hof 
(z), den Gulden acker (n) 

  den Neeskens acker, 1 lopst. 
20 roeden 

de kerkpad (o), de wed. 
Anthonij Verhagen (w), Peter 
van der A (z), de wed. 
Walterus Dijckmans (n) 

de Abdije van Everbode renthefster   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
244v t/m 245v, fiche 
9, rij 3 

Verkoop / transport  31-5-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Johanna e.v. * verkoopster   
Huijbregts, Jan den ouden *    
van Hest, Elisabet verkoopster   
van Hest, Petronella idem   
van Hest, Adriaantje idem   
van Hest, Matijs e.v. # (waarsch. fout ! ) idem   
Lurincx, Adriaan #    
van Hest, Matijs verkoper   
Dijckmans, Jacobus e.v. ^ koper   
van Hest, Petronella ^ koopster steede, huijzinge, stal, schuur 

, schop, landerijen, 
Hoogemierde 
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van Hest, Anthonij + erflater   
Dijckmans, (erfgen.) Embregt rentheffers   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de (gew.) Abdije van Everbode renthefster   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist Marte idem   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
146 (=246) en 246v, 
fiche 9, rij 3 

Verkoop / transport  16-6-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaans, Ida wed.v. Willem de Laat verkoopster Lagemierde  
…….,  wed.v. Jan van Rooij koopster den halven Buijtenman, 1 

lopst. 1½ roeden, Lagemierde 
het Wellenseijnde 

de verkoopster (o, z), de 
koopster ? (w, n) 

Verhagen, B. schout civiel   
Swaanen, C. schepen   
van Beers, Lavrijs idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
247 t/m 148 (248), 
fiche 9, rij 3 

Schuldbekentenis / gelofte  16-6-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Maria wed.v. Lambert Jacobus 
van den Borne e.v. * 

debitrice / geloveres / 
moeder van # 

Hoogemierde  

Willems, Adriaan *    
van den Borne, Lambert Lambert i.n.v. crediteur   
Mercx, Sebastiaan i.n.v. idem   
van den Borne, (kind # ) Lambert 
Jacobus 

   

Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
248v t/m 149v 
(=249v), fiche 9, rij 4 

Verkoop / transport  31-7-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaans, Peter e.v. * verkoper Lagemierde  
van Loon, Adriaantje *    
Leesten, Matijs koper het Beemdeke aan ’t Rouken, 

1 lopst., 35 roeden, 
Lagemierde aan het 
Mispeleijnde 

een straatje (o), de verkoper 
(w), Matijs Leesten (z), 
Hendrik van Loon (n) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
Verhagen, B. schout civiel   
Swaanen, C. schepen   
van Beers, Lavreijs idem   
 secretaris als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
250 t/m 152 (=252), 
fiche 9, rij 4 

Verkoop / transport  19-8-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Hermanus verkoper Hoogemierde  
van Loon, Michiel koper   
van Loon, Petronella koopster (deel) steede, huijsinge, stal, 

schuur, schop, hof en 
aangelag, landerijen, 
Hoogemierde 

 

….., wed.v. Walterus Dijckmans nu bewoonster (deel) steede, landerijen, 
Lagemierde 

 

van Beers, Adriaan nu bewoner (deel) steede, landerijen, 
Lagemierde 

 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
den Armen van Reusel idem   
het Capittel van Hilvarenbeek idem   
den Armen van Lagemierde idem   
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152v (=252v) t/m 260, 
fiche 9, rij 4 

Verkoop / transport door gemeente (9x) bij 2e verkoop datum later gewijzigd 
in 5-4-1804 (of 1805 ?) 

1-9-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem president / verkoper Hoogemierde  
Lemmens, J.B.M. schepen / idem   
Huijbregts, Wouter idem   
van Loon, Michiel koper parc. heijde aan den Heijkant, 

3 lopst. 30 roeden 
een dijk (n, w), Jan Willem 
Jansen (o), een weg (z) 

Verhagen, B. (schout civiel)   
 secretaris als voor   
Jansen, Jan Willem koper parc. heijde aan den Heijkant, 

1 lopst. 29 roeden 
de heijde (o), Migiel van 
Loon (w), een weg (z), den 
dijk op Hulsel (n) 

Antonisse, Adriaan koper parc. heijde west van de 
Hongeren beemde, 5 lopst. 27 
roeden 

de koper c.s. (o), de gem. 
heijde (w, z, n) 

Fransen, Jan koper parc. heijde agter de Rijtjes, 9 
lopst. 8 roeden 

de gem. heijde (o, w), een 
weg (z), de kind. Jan 
Vroomans (n) 

van Ostade, Joseph koper parc. heijde aan de Wouwers, 
2 lopst. 24 roeden 

de gem. heijde (o, n), een 
weg (w), de koper (z) 

van den Borne, Hendrik koper parc. heijde aan de 
Hoogstraat, 2 lopst. 30 roeden 

de gem. heijde (o, w, n), 
Joseph van Gisbergen (z) 

Fransen, Jan koper parc. heijde noord van de 
Sendert, 8 lopst. 

de gem. heijde (o), Jan 
Huijbregts c.s. (w), de 
Sendert (z), de gemeente (n) 

van den Heuvel, Jan koper parc. heijde aan de Loopkens, 
3 lopst. 

de gem. heijde (o, w, z), 
Cornelis van den Heuvel c.s. 
(n) 
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van Spaandonk (Verspaandonk), 
Hendrik 

koper parc. heijde aan het Lottens 
Wouwerke, 9 lopst. 20 roeden 

de gem. heijde (o, w, n), de 
erfgen. Willem van den 
Gevel (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160 (=260) t/m 162 
(=262), fiche 9, rij 5 

Verkoop / transport door gemeente (2x)  1-9-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan M. schepen / verkoper Hulsel  
van den Borne, Hendrik idem   
Schoondermark, Cornelis koper parc. heijde ’t Klijn heijken, 

10 lopst. 
de heijde (o, z, n), Wouter 
Claasen (w) 

Verhagen, B. (schout civiel)   
 secretaris als voor   
Goutsmits, Peter junior koper parc. heijde op het 

Molenheijken, 6 lopst. 10 r. 
de heijde (o, w, z), een 
voetpad (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162v (=262v) t/m 
163v (263v), fiche 10, 
rij 1 

Verkoop / transport van vruchtgebruik  9-9-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Helena wed.v. Marten 
Snellaarts nu e.v. * 

verkoopster   

Sneijers, Wouter *    
Adriaans, Peter koper   
Snellaarts, Willem koper ½ huijsinge, landerijen, 

Lagemierde aan den 
Braakhoek 

 

Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs idem   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
264 en 264v, fiche 10, 
rij 1 

Verkoop / transport   7-10-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Hendrina wed.v. Gerit 
Adriaans 

verkoopster   

Martens, Willem koper den halven Beekacker, 50 
roeden, Hoogemierde in het 
Kuldersroode 

de wed. Willem Huijbregts 
(o), Hendrik Peter 
Verbaandert (w), de wed. 
Hendrik Hendrik Verbaandert 
(z), de gem. straat (n) 

Huijbregts, Wouter schepen   
Hendricx, Jan M. idem   
Verhagen, B. (schout civiel)   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
265 t/m 266, fiche 10, 
rij 1 

Schuldbekentenis / gelofte  16-11-1803 
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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   
Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

geldschietster / creditr.   

Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs idem   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166v (=266v) t/m 268, 
fiche 10, rij 2 

Verkoop / transport (2x)  9-12-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaans, Peter * verkoper Lagemierde  
van Loon, Adriaantje e.v. * verkoopster   
van Loon, Hendrik koper (deel) stal  
 schepenen etc.als voor   
Mercx, Jan koper ½ Beemdeke achter de 

aanstede (z), 1 lopst. 12 ½ 
roeden, Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

Hendrik van Loon (o, n), de 
stroom (w), de koper (z) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168v (=268v) en 269, 
fiche 10, rij 2 

Verkoop / transport   22-2-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gijsbers, Jan e.v. * verkoper   
Coolen, Helena * verkoopster   
Verhagen, Bartel koper het Groot heijvelt, 2 lopst. 13 

roeden, Lagemierde aan ’t 
Wellenseijnde  

Maria van Rooij (o, w, n), de 
kind. Marten de Cort (z) 

  het Klijn heijvelt, ca. 30 
roeden 

Jan van Overa (o), Maria van 
Rooij (w), de erfgen. Embregt 
Dijkmans (z), de wed. 
Willem de Laat (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169v (=269v) t/m 271, 
fiche 10, rij 2 

Verkoop / transport  met condities 22-2-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Josijn wed.v. Adriaan 
Verbaandert 

verkoopster Hoogemierde  

Cools, Dirk koper   
Cools, Peter idem   
Hermans, Jan idem ½ keuken met 1/3 aangelag, 1 

lopst. 21 r., Hoogemierde 
 

  den Valacker, 1 lopst. 47 r.  
  het Heijvelt aan de Suetrijt, 

45 roeden 
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  1/3 Eersel, 46 roeden  
Hermans, Hendrik Jan + vader / erflater 1/3 in 6 percelen  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Bataafse Republiek idem   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v (=271v) t/m 
273v, fiche 10, rij 3 

Verkoop / transport   19-3-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaarts, Jennemaria verkoopster   
Snellaarts, Maria idem   
van de Pol, Peter e.v. * koper   
Fredericx, Allegonda * koopster steede en aangelag, schuur, 1 

lopst. 35 roeden, Lagemierde 
aan den Braakhoek 

Steven Paridaans (o), de 
erfgen. Marten Snellaarts (w), 
Cornelis Sebregts (z), de 
gem. heijde (n) 

  het Heijvelt agter den Bogt, 1 
lopst. 

 

  parc. in het Aangelag, 2 lopst. Peter Adriaansen (o, w), Jan 
Jacobs (z), Cornelis Sebregts 
(n) 

  Land in het Bugtje, 36 roeden de gem. straat (o), Peter 
Adriaansen (w, z), Adriaan 
Lemmens (n) 

  den Cetellapper (Ketellapper) 
, 2 lopst. 

Steven Paridaans (o), de 
straat (w), de erfgen. Marten 
Snellaarts (z, n) 

  ½ het Beerschut, 22 ½ roeden 
, Hulsel aan den Heijkant 

Clazina Nouwens (o), de 
wed. Adriaan de Cort (w), 
Jan Goutsmits (z), Fransis 
Willems (n) 

  ½ den Lammersbogt, 1 lopst. de straat (o), Walterus van 
Loon (w, z), Peter Adriaansen 
(n) 

  ’t Ven bij den Cetellapper, 1 
lopst. 

Jan Goutsmits (o, n), de 
kopers (w), Peter Adriaansen 
(z) 

  het Beerschut, 22 ½ roeden Clazina Nouwens (o), de 
wed. Adriaan de Cort (w), 
Jan Goutsmits (z), Fransis 
Willems (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
274 t/m 284v, fiche 
10, rij 3 

Verkoop / transport door gemeente 
(10x) 

 5-4-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem president / verkoper Hoogemierde  
Lemmens, Jan B. M. schepen / idem   
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Huijbregts, Wouter idem   
Huijbregts, Jan junior koper een voorhoofd, 9 roeden,  

zuid van zijn huijs en erf op 
de Hoogstraat 

Hendrik Adriaansen (o), 
Cornelis van den Heuvel (w), 
de gem. straat (z), eigen erf 
(n) 

Hoosemans, J.F. secretaris   
………, wed.v. Hendrik Hermans koopster voorhooft, 16 roeden, zuid 

van het Wasvelt 
de gemeente (o, w), de straat 
(z), eigen erf (n) 

……, wed.v. Adriaan Larmit koopster voorhooft, 2 lopst. 46 roeden, 
zuid van de Wouwer 

een weg (o, z, w), eigen erf 
(n) 

Cools, Gerrit koper voorhooft, 49 roeden, oost 
van Klijn (Crijn ?)Gooijerts 
dries 

de gem. straat (o, n), de kind. 
Hendrik van den Borne (z), 
eigen erf (w) 

Vroomans, Antonij koper voorhooft, 18 roeden, west 
van het Driesken agter de 
schuur 

eigen erf (o), de gem. straat 
(w), Marte van den Berg (z), 
Jan Baptist Marte Lemmens 
(n) 

……., wed.v. Willem Huijbregts koopster voorhooft, 1 lopst. 7 roeden, 
zuid van het Steke van Jan 
Lemmens 

de straat (o, z), een watering 
(w), Jan Josep Lemmens (n) 

Lemmens, Jan Josep koper voorhooft, 2 lopst. 20 roeden, 
oost van zijn huis op de 
Wildert 

de gem. straat (o), eigen erf 
(w), de wed. Willem 
Huijbregts (z), de gemeente 
(n) 

  voorhooft, 42 roeden, oost 
van het Steke op de Wildert 

de gem. straat (o), eigen erf 
(w), de wed. Willem 
Huijbregts (z), Jan van de Pas 
(n) 

Martens, Willem koper voorhooft, 1 lopst. 8 roeden, 
west van zijn huis en hof op 
Kuijlenroode 

de gemeente (w, z, n), eigen 
erf (o) 

de Hont, Jan koper voorhooft, 25 roeden, noord 
van den Dries op de Wildert 

Jan Josep Lemmens (o, w), 
de straat (n), eigen erf (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 280v en 281, 
fiche 10, rij 4 

Verkoop / transport door gemeente  ca. 4-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel schout / verkoper   
Martens, Willem schepen / idem Hoogemierde  
Huijbregts, Wouter idem   
Haanegraaf, Adriaan koper voorhooft, 46 roeden, tussen 

het nieuw voorhooft van 
Willem Martens tot de straat 

Willem Martens (o), de straat 
(w), de gemeente (z), een 
waterloop (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 283v en 284, 
fiche 10, rij 5 

Verkoop / transport   6-1-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Petronella e.v. * verkoopster Dun  
Hermans, Adriaan *    
van Hest, Adriaantje e.v. # verkoopster Hoogemierde  
Lurnex (= Lurincx), Adriaan #    
van Hest, Matijs (minderj.) verkoper   
van Hest, Anthonij broer / koper / 

bewoner 
  

van Hest, Jenne zuster / koopster (deel) huijzinge, stal, schuur,  
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schop, hof en aangelag, 
landerijen, Hoogemierde 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   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
285 en 285v, fiche 10, 
rij 5 

Verkoop / transport door gemeente   5-4-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis schepen / verkoper Lagemierde  
van Beers, Lavreijs idem   
…….., wed.v. Jan Tops koopster voorhooft, west van haar 

huijs waar tans de smis 
(smederij) op staat, 2 1/8 
roede, Lagemierde, het 
Vloeijeijnd 

de gem. straat (o), Peter 
Peters (w), de gemeente (z, n) 

  voorhooft, oost van Steven 
Lemmens perc., 3 ½ roeden, 
het Vloeijeijnd 

de gem. straat (o), eigen erf 
(w), de gemeente (z, n) 

Verhagen, B. (schout civiel)   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
286 t/m 287, fiche 10, 
rij 5 

Verkoop / transport erfdeel  7-4-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus Godefridus verkoper   
Janssens, Godefridus + vader / erflater   
Janssens, Jacobus broer / koper 1/7 alle vaste goederen  
Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
287v t/m 288v, fiche 
11, rij 1 

Verkoop / transport   25-4-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaans, Peter e.v. * verkoper   
van Loon, Adriaantje *    
van Loon, Hendrik koper den Groten dries, 2 lopst. 30 

roeden, Lagemierde aan het 
Mispeleijnd 

de koper (o, z, n), Jan Mercx 
(w) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 287v en 288, 
fiche 11, rij 1 

Extract uit het Register van Resolutiën 
d.d. 15-7-1801 

betr. verkoop van heidegrond, Hulsel 14-8-1801 
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
289 t/m 290, fiche 11, 
rij 1 

Verkoop / transport  met condities  7-5-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zweens (Sweens), Cornelis i.n.v. vader / toeziender / 
verkoper 

Hulsel  

Willems, Peter Jan i.n.v. voogd / verkoper   
Zweens, (kind.) Cornelis    
de Beer, Cornelis koper schuur en aangelag, 2 lopst.  

3 1/5 roede, Hulsel 
 

  land de Streep, 1 lopst. 13 r.  
  den Willekens acker, 1 lopst. 

10 roeden 
 

  een weijdries, 1 lopst. 45 r.  
  perc. in den Grooten bogt, 2 

lopst. 44 roeden 
 

’s lands Domijnen rentheffer   
St. Hubregtscijns idem Oirschot  
de Bataafse Republiek idem   
Verhagen, Bartel schout civiel   
van den Borne, Hendrik schepen   
Hendrikx, Jan Marcelis idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
290v t/m 292, fiche 
11, rij 1 

Transport na openbare verkoop  15-5-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulselmans, Willem  verkoper   
Dankers, Hendrik i.n.v. voogd / idem   
Adams, Jacobus Peter i.n.v. idem Bladel  
Hulselmans, (onm. kind *) Willem    
van der Heijde, Hendrina + moeder van *   
Janssen, Jan Batist # koper   
van de Sande, Geertruij e.v. # koopster kamer, schop en hof, 30 

roeden, Hoogemierde in het 
Kuldersroode 

Marte van Laarhoven (o), Jan 
van Hoof (w), de gem. straat 
(z), Willem Martens (n) 

de Domijnen rentheffer   
de Bataafs Republiek (voordien Abdij 
van Averbode) 

idem   

Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
292v t/m 293v, fiche 
11, rij 2 

Verkoop / transport   17-5-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Broek, Jan * verkoper   
van Hoogstraten, Allegonda e.v. *    
van Hoogsraten, Jan (en vrouw) kopers kamer en hof, Lagemierde 

aan het Vloeijeijnd 
Jacobus Fiers (o), de kopers 
(w), Jacobus van de Ven (z, 
n) 
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den Armen van Lagemierde rentheffer   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs idem   
 schout / secr. als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
294 t/m 312, fiche 11, 
rij 2 

Transport na openbare verkoop (18x)  28-6-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bosmans, B. e.v. * verkoper   
Lurincx, Adriana Maria *    
Erbots, Josephus e.v. # verkoper   
Lurincx, Petronella #    
Lurincx, Adriaan verkoper   
Lurincx, Engelina wed.v. Jan 
Verbaandert 

verkoopster   

Lemmens, Jan B. M. i.n.v. voogd / verkoper   
Lurincx, (onm. kind ^ ) Migiel +    
Mierdmans, Anna moeder van ^   
Huijbregts, Peter ** koper   
Willems, Engelina e.v. ** koopster akker de Kail, 2 lopst. 6 

roeden, Hoogemierde 
de wed. Adriaan Larmit (o), 
Adriaan Willems (w), de 
erven Panjoel (z), Wouter 
Snijders (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
 secret./ schout als voor   
Hoosemans, J.F. koper het Grut, 25 roeden de straat (o), Cristiaan 

Verbaandert (w), den 
molenpad (z), Hendrik Peter 
Verbaandert (n) 

Swaanen, Jacobus koper parc. heijvelt in het Grut, 50 
roeden 

Adriaan Lemmens (o), 
Anthonij Baaijens (w), de 
erven Gooijert Janssens (z), 
Hermanus Dijkmans (n) 

……., wed.v. Willem Huijbregts koopster Beemd in de Hoolstraat met 
het Eersel daaraan, 2 lopst. 59 
roeden 

de rivier (o), de gem. heijde 
(w), Fransis van Eijndoven 
(z), Cornelis van den Heuvel 
(n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Huijbregts, Peter koper den Grooten Beemd, 2 lopst. 

14 roeden 
de rivier (o), Adriaan Joosen 
(w, n), de wed. Larmit (z) 

Swaanen, Jacobus koper heijvelt, 1 lopst. de kind. Cristiaan Panioel (o), 
Migiel van Loon (w), Jan 
Marte Lemmens (z), Adriaan 
Lemmens (n) 

Bosmans, Balthazar koper heijvelt aan den Molendijk, 1 
lopst. 

de kind. Jan Vroomans (o), 
Christiaan Verbaandert (w), 
de wed. Jan Tops (z), de 
straat (n) 

van Eijndoven, Franciscus (in marge)    
  den Rusakker, 2 lopst. 6 

roeden 
de wed. Willem Huijbregts 
(o, n), Cristiaan Verbaandert 
(w), Jan Marte Lemmens (z) 

Verbaandert, Cristiaan koper den Hoogen akker, 2 lopst. 40 
roeden 

de koper (o), de verkopers 
(w), de wed. Adriaan Larmit 
(z), den Gulden akker (n) 

Lurincx, Adriaan koper Land agter den Hanskens Gilde St. Ambrosius (o), de 
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akker, 56 roeden verkopers (w), Peter van 
Helmond (z), Gerrit Cools (n) 

Vroomans, Anthonij koper de Geeskens, 2 lopst. 30 
roeden 

Gerrit Hermans (o), Anthonij 
Geerts (w), de straat (z), de 
wed. Hendrik Hermans (n) 

……., wed.v. Jan Verbaanderd koopster het Nieuwveld, 20 roeden Jan Marte Lemmens (o), de 
erven Wouter van de Gevel 
(w), Anthonij Geerts (z), 
Gerard Kools (n) 

Vroomans, Adriaan c.s. kopers den Akker van Matijs 
Schoormans, 1 lopst. 1 roede 

de verkopers (o), de erven 
Lambert van den Borne (w, 
z), Jan Batist Huijbregts (n) 

Verbaanderd, Cristiaan koper den halven Kalverbogt, 1 
lopst. 27 roeden 

de gem. straat (o), Anthonij 
Wout van de Sande (w), 
Albert Riebergen (z), Hendrik 
Wittens (n) 

Vroomans, Anthonij koper den Agtersten Maasakker, 3 
lopst. 

Wouter Sneijders (o), Antonij 
Vroomans (w), de verkopers 
(z), de kind. Lambert van den 
Borne (n) 

Huijbregts, Wouter koper den Voorsten Maasakker, 2 
lopst. 10 roeden 

de verkopers (o), de straat (w) 
, de wed. Larmit (z), Anthonij 
Vroomans (n) 

Vroomans, Anthonij koper Land in de Aanstede, 1 lopst. 
38 roeden 

de kind. Jan Vroomans (o), 
de verkopers (w), de koper (z, 
n) 

  den Breeden akker, 2 lopst. de verkopers (o, n), de wed. 
Larmit (w), de wed. Hendrik 
Hermans (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 311v en 312, 
fiche 11, rij 5 

Verkoop / transport niet compleet 1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……….. verkoper   
………… koper  huijs, stal, schuur, hof en 

aangelag, 2 lopst. 15 roeden, 
Hulsel aan het Hegeijndt 

Hendrik Meus (o) W. van der 
A (w), de stroom (z), de 
gemeente (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
  den Neerden acker, 4 lopst. Peter van den Borne (o), de 

kind. Marcelis Hendricx (w), 
een akkerweg (z, n) 

  den Mortelacker, 2 lopst. de wed. Peter Willems (o), 
een akkerweg (w), deze 
goederen (z), P. Goutsmits 
(n) 

  het Grieten stuk, 3 lopst. 20 
roeden 

P. Roest (o), Jac. Kastelijns 
(w), een akkerweg (z), Jac. de 
With (n) 

  den Laurens acker, 2 lopst. de gemeente (o), de wed. 
Anthonij Verhagen (w), de 
kind. P. Dijckmans c.s. (z), 
Jac. de With (n) 

  den Toemenhof, 1 lopst. 29 r. Jan Hendrik Versandt (o), 
Peter Goutsmits (w), de 
stroom (z), de straat (n) 

  het Beemdeken, 2 lopst. 18 r. Jac. de Wit (o), deze 
goederen (w), de gemeente 
(z), de stroom (n) 
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  ½ den Papenbeemd, 1 lopst. 
32 ½ roeden 

de kind. Peter Dijckmans (o, 
n), de stroom (w), de kind. 
Marcelis Hendricx (z) 

  ½ den gem. Beemd, 2 lopst. 
15 roeden 

Jac. Arians ? (o, n), den Arme 
(w), de kind. Jan Linkels (z) 

  den Smeelbeemd, 4 lopst. de kind. Marcelis Hendricx 
(o), Adriaan van den Heuvel 
(w) Jan Adriaan van de 
Sanden (z), Cristiaan van der 
Heijden (n) 

  het Leeg heiveld, 2 lopst. de wed. Jan B. van Leendt ? 
(o), P.Goutsmits (w), P. van 
den Borne (z), W. Franken 
(n) 

  den Hannenbogt, 3 lopst. 2 
roeden 

Adriaan Swaanen (o), Wouter 
van der A (w), Evert 
Vreijssen (z), de straat (n) 

  den Jaanen acker, 1 lopst. Jac. Kastelijns (o), een 
akkerweg (w), Jac. de With 
(z), de wed. Peter Willems 
(n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 311v en 312, 
fiche 11, rij 5 

Extract uit het Register van Resolutiën betr. machtiging  / verpachting gem. 
middelen 

12-1804 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 311v en 312, 
fiche 12, rij 1 

Brief (concept) betr. verkoop woeste gronden 1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem    
de Domijnen van Brabant geadresseerde   
(Hoosemans) secretaris / afzender   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
312v, fiche 12, rij 1 Kwitantie  4-7-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lurincx, (erfgen.)  Michiel verkopers   
Bosmans, B. verkoper   
Erbots, Joseph idem   
Sels, H. ? getuige   
Lurinkx, Adriaan verkoper   
Lurinkx, Engel verkoopster   
Verhagen, H. (schout)   
Martens, W. schepen   
Huijbregts, W. idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
313 en 313v, fiche 12, 
rij 1 

Vernadering  11-8-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lurinkx, Adriaan vernaderaar het Land in de aansteede, 1 
lopst. 38 roeden, 
Hoogemierde aan het Dorp 

de kind. Jan Vromans (o), de 
verkopers (w), de koper (z, n) 
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Lurinkx, (erfgen.) Michiel verkopers   
Miermans, (erfgen.) Anna Maria idem   
Vromans, Anthonij koper   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
314 t/m 316v, fiche 
12, rij 1 

Transport na openbare verkoop (2x)  15-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jacobus executeur / verkoper   
van Beers, Willem idem   
Luijten, Gerrit + erflater   
de Kort, Helena + erflaatster   
Leesten, Mathias koper den Haverdries, 1 lopst. 27 

roeden, Lagemierde 
de straat (o), Arnoldus van 
Hees c.s. (w), de wed. C.F. 
van der Heijde (z), de wed. 
Jan van Ham (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Leesten, Francis koper den Bremakker, 2 lopst. 29 

roeden 
Arnoldus van Hees (o), de 
gem. weg (w), een akkerweg 
(z), Jan Gijsbregts (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
317 t/m 323v, fiche 
12, rij 2 

Verkoop / transport door gemeente (5x)  13-10-1804, 15-10 en 
5-11-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel schout civ. / verkoper   
Martens, Willem schepen / verkoper Hoogemierde  
Huijbregts, Wouter idem   
Lemmens, Jan Baptist Marte idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   
van Eijk, Adriaan koper parc. grond met een daarop 

staand huisje, 1 lopst. 21 r., 
Hoogemierde op het 
Smisstraats heijke 

een weg (o), de gemeente (w, 
z), (ingenomen erf van) Jan 
B. M. Lemmens (n) 

van de Sande, Anthonij koper voorhooft, oost van zijn huis, 
30 roeden, de Smisstraat 

de straat (o), de koper (w), de 
wed. Adriaan Larmit (z), Adr. 
Joris Lemmens (n) 

Lemmens, Adriaan Joris koper voorhooft, oost van zijn huis 
en erf, 16 roeden, de 
Smisstraat 

de straat (o), de koper (w), 
Anthonij van de Sande (z), de 
kind. W. van de Gevel (n) 

Wittens, Adriaan koper voorhooft, noord van zijn 
dries, 9 roeden 

de koper (z), de gem. straat 
(n) 

Haanegraaf, Adriaan koper voorhooft,  46 roeden Willem Martens (o), de straat 
(w), de gemeente (z), een 
waterloop (n) 

Baaijens (Beijens), Jan Anthonij koper voorhooft, zuid van zijn huis, 
3 ½ roeden 

Jan van Hoof (o), de wed. 
Hendrik Verbaanderd (w), de 
straat (z), de koper (n) 

van Hooff, Jan koper voorhooft, noord van zijn 
huis, 9 roeden 

de wed. Gerrit Adriaansen (o) 
, Martinus van Laarhoven (w) 
, de koper (z), de gem. straat 
(n) 
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
324 t/m 326v, fiche 
12, rij 3 

Verkoop / transport door gemeente (3x)  13-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel schout / verkoper   
Swaanen, Cornelis schepen / idem Lagemierde  
van Beers, Laurens idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Otten, Jan koper voorhooft, zuid van zijn hof, 

20 roeden,  Lagemierde, aan 
‘t Vloeijeijnd 

een weg (o), de wed. 
Nicolaas van Loon (w, z), de 
koper (n) 

Swaans, Peter koper voorhooft, zuid van zijn dries, 
11 roeden, ‘t Mispeleijnd 

de wed. J.B. van Loon (o), 
een weg (w), de straat (z), de 
koper (n) 

Lemmens, Wouter c.s. kopers voorhooft, noord van zijn 
huis en erf, 35 roeden, aan 
den Heijkant 

de kopers (o, w, z), de straat 
(n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 12, rij 3 en 4 Index  1798-1804 

 
Einde aug.  2013 


