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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 en 1v, fiche 1, rij 1 Transport bij erfwisseling  15-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

(Jansen, Marie), wed.v. Willem 
Huijbregts 

transportante Hoogemierde  

Martens, Willem verkrijger den Halven Beekakker, 50 
roeden, Hoogemierde 

de kind. Jan Geerts (o), de 
transportante (w), de wed. 
Hendrik Verbaanderd (z), de 
gem. straat (n) 

Verhagen, Bartel schout   
Lemmens, Jan M. schepen   
Hendrikx, Jan Marcelis idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 en 2v, fiche 1, rij 1 Transport bij erfwisseling  15-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem transportant Hoogemierde  
……, wed.v. Willem Huijbregts verkrijgster de halve Hoffstad, 57 ½ 

roeden, Hoogemierde 
de straat (o), de Bataafse 
Republiek (w), de verkrijgster 
(z), de kind. Jan Josephus 
Lemmens (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3 en 3v, fiche 1, rij 1 Transport bij erfwisseling  15-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem transportant Hoogemierde  
van Hooff, Jan verkrijger ¼ aansteede, 38 ½ roeden, 

Hoogemierde 
Jan Baptist Luijten (o), Jan 
van Hooff (w), Willem 
Martens (z), de gem. straat 
(n) 

  stuk heijveld, 30 roeden Cornelis Hermans (o, n), Jan 
Franssen (w), Hermanus 
Dijkmans (z) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4 en 4v, fiche 1, rij 1 Transport bij erfwisseling  15-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooff, Jan transportant Hoogemierde  
Martens, Willem verkrijger den Beekakker, 39 roeden, 

Hoogemierde 
Hendrik Peter Verbaanderd 
(o), de verkrijger (w, z), de 
wed. Hendrik Verbaanderd 
(n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 en 5v, fiche 1, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  27-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van der Heijden, Anna Maria wed.v. Jan 
van Ham 

debitrice / geloveres steede, Lagemierde  

Naaijkens, Wilbort geldschieter / crediteur   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6 en 6v, fiche 1, rij 1 Schuldbekentenis / gelofte  29-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gijsbregts (Gijsberts), Jan * debiteur / gelover Lagemierde  
Coolen, Helena e.v. * debitrice / geloveres   
Hendrikx, Adriaan (en vrouw) geldschieter / crediteur Poppel  
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7 en 7v, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  31-10-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Jan Marcelis debiteur / gelover Hulsel  
van Hest, Anna wed.v. Anthonij 
Verhagen 

geldschietster / creditr. Lagemierde  

Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 en 8v, fiche 1, rij 2 Schuldbekentenis / gelofte  15-11-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cools, Gerrit debiteur / gelover Hoogemierde  
Bollemans, Jan Baptist geldschieter / crediteur Weelde  
van den Borne, Lambert Lambert borg   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 en 9v, fiche 1, rij 2 Verkoop / transport  15-11-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Cornelis junior i.n.v. gemachtigde /verkoper   
Redeker, Catharina Cristina wed.v. 
Johan van Heusden 

constituante   

Hoosemans, Johan Franciscus koper huijzinge, stallinge, hof en 
aangelag, ca. 4 lopst., 
Lagemierde aan de straat 

de straat (o, z), Hermanus 
Janssen (w), de wed. Cornelis 
Franscis van der Heijden (n) 

Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens idem   
 schout / secret.als voor   
Huijbregts, W. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 en 10v, fiche 1,rij 2 Schuldbekentenis / gelofte betr. voorg.  /  afl. 1805 en 1806 15-11-1804 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johan Franciscus debiteur / gelover Lagemierde  
van Heusden, Cornelis junior i.n.v. crediteur   
Redeker, Catharina Cristina wed.v. 
Johan van Heusden 

creditrice   

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport (3x)  11-12-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Elizabeth * verkoopster Netersel  
van Gompel, Jan e.v. *    
van der Heijden, Jan (en vrouw) kopers den Wieldries, 1 lopst., 

Hulsel 
Dingena Hendrikx (o), Jan 
Koolen (w, n), Jan Linkels (z) 

de (gew.) Abdij van St. Truijen renthefster   
  den Steenovensche Bosschen, 

ca. 3 lopst. 
Dingena Hendrikx (w), Jan 
Kolen (o, n), Laurens van 
Hooff (w) 

Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
van den Borne, Hendrik idem   
 schout / secr. als voor   
van der Heijden, Cristiaan koper kamer aan de huijzinge, 

Hulsel 
Jan Koolen (o), de koper (w, 
z, n) 

  ½ in ¼ den Groot akker, 1 
lopst. 43 roeden 

Laurens van Hooff (o), de 
koper (w, z), Dingena 
Hendrikx (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
van der Heijden, Jan koper ¼ den Raabogt, 15 roeden, 

Hulsel 
Cristiaan van der Heijden (o, 
w, z), Jan van der Heijden (n) 

  ½ van ½ den Kleinen Arting, 
37 ½ roeden 

Jan van der Heijden (o, n), de 
gem. straat (w), Dingena 
Hendrikx (z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 en 14v, fiche 1,rij 3 Transport na openbare verkoop  24-12-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan verkoper / (voogd)   
van den Heuvel, Catharina verkoopster   
Verbaanderd, Hendrik Peter i.n.v. toeziender / verkoper   
van den Heuvel, (2 onm.kind. *) 
Anthonij + 

 Hoogemierde  

Dirkx, Maria + moeder van *   
Hanegraaff, Adriaan koper huijzinge, hoff, ca. 1 lopst., 

Hoogemierde 
de gemeente (o, w), de straat 
(z), de wed. Willem 
Huijbregts (n) 

Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan B. idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 t/m 16, fiche 1, rij 3 Verkoop / transport  15-1-1805 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Michaël, Lambert i.n.v. gemachtigde /verkoper   
Dekkers, Elzabet (meerderj.) constituante Casteren  
Dekkers, Catharina wed.v. P. Fabrie koopster ½ huijzinge, stal en schuur, 

hof, Lagemierde aan het 
Vloeijeijnd 

de straat (o), Godefridus 
Janssen (w), de wed. Cornelis 
Vloemans (z), het Hasselt 
straatje (n) 

  ½  in 2/3 de Verbrande 
steede, het geheel 3 lopst. 27 
roeden 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
Martens, Willem president / loco schout   
van Beers, Laurens schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v t/m 18v, fiche 1, 
rij 3 

Instemming met erfdeling / Erfdeling  19-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leesten, Fransus    
van Loon, Mathijs i.n.v. vader / voogd   
van Loon, Maria (onm.) *    
van Loon, Jan Anthonij (onm.) *    
Leesten, Elizabeth (+) moeder van *   
Leesten, Jan + # erflater   
Hagelaars, Petronella + (e.v. # ?) erflaatster   
Janssens, (erfgen.) Godefridus rentgelders   
Jansens, Francus condivident   
Janssens, Adriana ^ condividente   
Vloemans, Adriaan e.v. ^  keuken, stal, ½ schuur, hof 

v.d. huijzinge gent. den 
Tinnen pot, Lagemierde 

 

  1/6 aangelag van den Tinne 
pot 

 

  den Schuurmans akker  
  het Heijveld  
  1/5 land en groes achter Claas 

Otten aansteede 
 

  1/5 den Hoenderhoek  
  het Grut, Hoogemierde  
  bakhuijs en hoff, Lagemierde  
  den Witten beemd  
  het Stijne bogje  
  het Ven aan de Braakhoek  
  land en groes in de Knol  
  de Knol  
  den Donkbeemd  
Janssens, Jacobus    
Janssens, Maria **    
van Hees, Arnoldus e.v. **    
Janssens, Peter    
Janssens, Barbara ##    
Dijkmans, Theodorus e.v. ##    
Janssens, Godefridus + *^ vader / erflater   
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Wouters, Hendrina e.v. *^ + moeder / erflaatster   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens idem   
 schout / secret.als voor   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  19-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Peter debiteur / gelover Lagemierde  
Janssens, Jacobus crediteur   
van Hees, Arnoldus (i.n.v. vrouw) idem   
Leesten, Francus crediteur / rentheffer   
van Loon, Mathijs idem   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19v t/m 20v, fiche 1, 
rij 4 

Schuldbekentenis / gelofte  19-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Franscus debiteur / gelover Lagemierde  
Naaijkens, Jan geldschieter / crediteur   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21en 21v, fiche 1, rij 4 Verkoop / transport  28-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bosmans, Balthazar verkoper Antwerpen  
van den Dungen, Willem schoolmr. / koper parc. heijveld, 1 lopst., 

Hoogemierde aan den 
molendijk 

de kind. Jan Vroomans (o), 
Cristiaan Verbaanderd (w), 
de wed. Jan Tops (z), de 
straat (n) 

Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
Hendrikx, Jan M. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 en 22v, fiche 1,rij 4 Verkoop / transport  30-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bosmans, Balthazar verkoper Antwerpen  
……., wed.v.  Willem Huijbregts koopster den Rusakker, 2 lopst. 6 

roeden, Hoogemierde 
de koopster (o, n), Jan Baptist 
Marte Lemmens (w), een 
voetpad (z) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 en 23v, fiche 1,rij 4 Verkoop / transport  4-3-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Jan Baptist  verkoper   
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van de Zanden, Geertruij verkoopster   
Janssens, Cornelis koper Antwerpen  
  den Bogt met een voorhooft 

daarvoor, 12 roeden, 
Hoogemierde 

Adriaan Merkx (o), de erven 
Jacobus van den Borne (w, 
z),  de gem. straat (n) 

Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24 en 24v, fiche 1,rij 4 Transport / afstand van eerdere koop  5-3-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johan Franciscus renonsant /transportant    
Dirkx, Jan * verkrijger   
de Beer, Johanna e.v. * verkrijgster den halven Vrijen bogt en het 

Vlasven, Hulsel 
 

de Beer, Cornelis borg   
Verhagen, Bartel schout   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
van den Borne, H. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25 t/m 26, fiche 1, rij 5 Verhuur  5-3-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Voort, Dirk i.n.v. voogd / verhuurder   
de Beer, Cornelis i.n.v. idem   
Dirks, (onm.kind. * ) Jan Ansem    
Swaanen, Gijsbert huurder steede, Hulsel  
Hoosemans, J.F. secretaris   
 schout / schep.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26v t/m 27v, fiche 1, 
rij 5 

Schuldbekentenis / gelofte  10-7-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Bartel debiteur / gelover Hoogemierde  
Bollemans, Jan Baptist geldschieter / crediteur Weelde  
Jacobs, Jan borg Lagemierde  
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem idem   
Lemmens, J.B. loco secretaris   
 schout als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 t/m 29, fiche 1, rij 5 Schuldbekentenis / gelofte  10-8-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Jan Willem debiteur / gelover Hoogemierde  
Havermans, Michiel geldschieter / crediteur Dun (Hilvarenbeek)  
Fransen, Jan borg   
 schepenen etc.als voor   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v en 30, fiche 1,rij 5 Verkoop / transport  25-10-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Adriana * verkoopster   
Vloemans, Adriaan e.v. *    
Dijkmans, Cornelis # koper    
van Rooij, Geertruij e.v. # koopster heijvelt in het Grut, 50 

roeden, Hoogemierde 
een straatje (o), een weg (w), 
Jacobus Swaanen (z, n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen Lagemierde  
van Beers, Laurens idem   
Huijbregts, W. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v en 31, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  30-10-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Donkers, Jan verkoper Hoogemierde  
Willems, Adriaan (en h.vrouw) kopers den beemd op de Haanrijt 2 

lopst. 25 roenden,  met een 
eersel daaraan, 1 lopst. 30 
roeden, Hoogemierde bij de 
Reuselse brug 

Hendrik Adriaansen (o), 
Mathijs van den Berg (w), 
Albert Riebergs (z), de heijde 
(n) 

Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, J.B. idem   
 schout als voor   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v en 32, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  30-10-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Peter verkoper Hoogemierde  
Willems, Adriaan (en h.vrouw) kopers den Heijbogt of ’t heijveld 

voor Willem van den Berg, 
Hoogemierde in de 
heijvelden 

Adriaantje Lemmens (o), de 
heijde (w), Jan van den 
Heuvel (z), Adriaan Marks 
(n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v en 33, fiche 2,rij 1 Verkoop / transport  15-11-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Jan verkoper Hulsel  
van der Heijden, Corstiaan i.n.v. voogd / verkoper   
Linkels, (4 onm.kind. ) Jan    
Koolen, Jan * koper   
van der Ceele, Johanna e.v. * koopster den Arting, 2 lopst. 54 

roeden, Hulsel 
de kind. Jan Adriaans (o), een 
akkerweg (w), Corstiaan van 
der Heijden (z), de verkopers 
(n) 

van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Dirk lid gem. bestuur   
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 schout / secret.als voor   
 

fol. 33v: blanco 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34 t/m 35, fiche 2,rij 1 Transport met conditie van alimentatie 5-3-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Hermanus transportant Hoogemierde  
van den Borne, Hendrik verkrijger den Bogt, 2 lopst. 20 roeden, 

Hoogemierde 
de erven Lambert van den 
Borne (o), Josep van 
Gisbergen  (w), Jacobus 
Dijkmans (z), de straat (n) 

  het Bogtje, 1 lopst. 33 roeden de gem. straat (o), Adriaan 
Wittens (w, z), Josep 
Schoormans (n) 

Lemmens, Jan Baptist schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
 schout / secret.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35v t/m 36v, fiche 2, 
rij 1 

Verkoop / transport  5-5-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Gerrit verkoper Hoogemierde  
van Beers, Laurens idem Lagemierde  
Kools, Peter idem Reusel  
Vorsters, Simon idem idem  
Kools, Jan + erflater Gils (Gilze)  
Wittens, Adriaan koper het Nieuwveld, 45 roeden, 

Hoogemierde 
de kind. Hendrik Luijten (o), 
de Nieuwe erve van Adriaan 
Merkx (w), de hijde (z, n) 

  den halven Marten akker, 50 
roeden 

Gerrit Cools (o, z), de kind. 
Hendrik Luijten (w), 
Josephus van Giesbergen (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 t/m 57, fiche 2, rij 2 Transport na openbare verkoop (11x)  7-6-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel executeur / verkoper   
Goutsmits, Anna + wed.v. Lambert 
Verbaandert 

erflaatster Lagemierde  

Dijkmans, Cornelis koper huijzinge, stal, schuur, schop, 
bakhuijs, hof, 1 lopst. 31 r., 
Lagemierde aan de straat 

(vrouw) Jan Naaijkens (o), de 
straat (w), Mathias Leesten 
(z), de straat (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Lagemierde idem   
Huijbregts, W. loco schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   
van Gils, Adriaan koper heijveld in de Heijlaaren, 3 

lopst. 28 roeden 
een straatje (o), Adriaan 
Otten (w), Jan van Doorn (z), 
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Peter Janssens (n) 
  de Heijlaaren (weide), 43 

roeden 
Michiel van Beers (o), de 
verkoper q.q. (w, z), Adriaan 
van Gils (n) 

Jacobs, Jan koper de Heijvelden in den Gullen 
hoek (groes of klaverbeemd), 
2 lopst. 30 roeden 

een straatje (o), Michiel van 
Beers (w), Adriaan van de 
Zanden (z), den Armen (n) 

van Gils, Adriaan koper het Heijveld in de Heijlaaren  
  het Bovenste land in de 

Heijlaren 
 

  Maaijken Philipsen heijveld  
  ½ inde Heijlaaren  
  alle percelen samen: 5 lopst. 

8 roeden 
 

Dijkmans, Cornelis koper den Haverdries  
  den Gullenhoek beemd over 

de Aa 
 

  part in Joost Schuurmans 
beemd 

 

  alle percelen samen: 4 lopst. 
25 roeden (voor en over de 
Aa ) 

 

den Armen van Reusel rentheffer   
Dijkmans, Cornelis koper de helft in den Pondsakker  
  ½ den (andere) Pondsakker  
  samen: 3 lopst. 49 roeden een straatje (o), Hermanus 

Janssens (w), (vrouw) Jan 
Naaijkens (z), het Berke 
straatje (n) 

Verhagen, Bartel koper den Leenakker, 8 lopst. 35 
roeden, Lagemierde 

een akkerweg (o), Peeter 
Hanegraaff (w), de erven 
Michiel Dijkmans (z, n) 

Dijkmans, Cornelis koper den Grooten of Bullensbeemd 
, 3 lopst. 43 roeden 

Hermanus Janssens (o, z), de 
rivier (w), de erven 
Godefridus Janssens (n) 

Huijbregts, Wouter koper Hoogemierde  
  den Coolenbeemd  
  part in den Coolenbeemd  
  samen: 3 lopst. 6 roeden, 

Lagemierde 
de erven Godefridus Janssens 
(o), de rivier (w), Jan van 
Hooff (z), Hermanus Janssens 
(n) 

van Loon, Mathias (en h.vrouw) kopers den Hoogemierdsen akker, 2 
lopst. 17 roeden, Lagemierde 

Hermanus Janssens (o), een 
straatje (w), Mathias Leesten 
(z), een straatje (n) 

Dijkmans, Cornelis koper den Santkuijl, 1 lopst. 43 
roeden, Lagemierde 

Jacobus Lemmens (o), 
Hermanus Janssens (w), 
Jacobus Fiers (z), een straatje 
(n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v, fiche 2, rij 5 Verkoop / transport  7-6-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus verkoper   
van Loon, Mathias (en vrouw) kopers den Solberg, 1 lopst. 57 

roeden, Lagemierde 
Michiel Anthonij Verhagen 
(o), de kopers (w), Mathias 
Leesten (z), den weg (n) 

 schepenen etc.als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 en 58v, fiche 2,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1807 7-6-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Cornelis debiteur / gelover   
Verhagen, Bartel executeur / crediteur   
Goutsmits, Anna + wed.v. Lambert 
Verbaandert 

erflaatster   

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v en 59, fiche 2,rij 5 Schuldbekentenis / gelofte in marge: aflossing 1807 7-6-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Jan debiteur / gelover   
Verhagen, Bartel executeur / crediteur   
Goutsmits, Anna + wed.v. Lambert 
Verbaandert 

erflaatster   

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v, fiche 2, rij 5 Verkoop / transport  19-7-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Marckx, Adriaan verkoper   
Markx, Anthonij zoon / verkoper   
Markx, Wouter idem   
Merkx, Bastiaan idem   
Markx, Maria * dochter / verkoopster   
Willems, Adriaan e.v. *    
Dijkmans, Cornelis koper Hulsel  
Dijkmans, Peeter idem   
Dijkmans, Anna koopster   
Dijkmans, Maria idem heijveld en weijde aan den 

Looijen Biesch, Hoogemierde 
de heijde (o), Josephus 
Larmit (w), Adriaan van 
Doorn (z), Albert Riebergs 
(n) 

Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem idem   
 schout / secret.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60 t/m 62, fiche 2, rij 5 Verkoop / transport  21-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Adriaan verkoper Vessem  
Paridaans, Wouter koper   
Paridaans, Bartel idem   
Paridaans, Jan idem   
Paridaans, Peeter idem   
Paridaans, Johanna koopster   
Paridaans, Elizabeth idem   
Paridaans, Maria idem 1/8 van  2/3 huijzinge, stal, 

schuur, etc., 6 lopst. 4 roeden, 
Lagemierde, den Braakhoek 

de heijde (o), de wed. Peter 
Willems (w), Fransus 
Willems (z), Anthonij 
Blankers (n) 
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  1/8 van 2/3 den Beekakker, 4 
lopst. 25 roeden 

de straat (o), de wed. Peter 
Willems (w), Peeter Adriaans 
(z, n) 

  1/8 van 2/3 akker in de 
Steebogt, 6 lopst. 18 roeden 

Adriaan Lemmens (o), Peeter 
Adriaansen (w, z), de heijde 
(n) 

  1/8 van 2/3 den Klijnen 
Beekakker, 2 lopst. 

de wed. Peeter Willems (o), 
Peeter Adriaanssen (w), 
Franscus Willems (z), 
Anthonij Blankers (n) 

  1/8 van 2/3 den Looijakker, 1 
lopst. 33 roeden 

de wed. Anthonij van de 
Zanden (o), Wouter Verzand 
(w), Frans Willems (z), 
Cornelis Swaanen (n) 

  1/8 van 2/3 van 2 perc. 
weiland (waterloop 
daartussen) gent. den Dries 
bij Frans Hendriks, 2 lopst. 
45 roeden, naast Hulsel 

Peeter Adriaans (o), Franscus 
Willems (w), Jacobus Maas 
(z), de Beekestraat (n) 

  1/8 van 2/3 den Donk en 
Voorts Beekeusel, samen 6 
lopt. 28 roeden 

de heijde (o), de stroom (w), 
Franscus Janssens (z), Jan 
Marks (n) 

  1/8 van 2/3 den Ketellapper, 
1 lopst. 

Jan Goutsmits (o, n), Peeter 
van de Pol (w), Jan van de 
Zanden (z) 

  1/8 van 2/3 den Agtersten 
Beekakker, 2 lopst. 25 roeden 

erven Adriaan Larmit (o), 
Willem van Beers (w), 
Cornelis Swaanen (z), 
Adriaan van de Zanden (n) 

  1/8 van 2/3 land het 
Willekenschot, 2 lopst., 
Hulsel 

Jan Goutsmits (o), …. (w), de 
wed.  Jan Marcelis Hendriks 
(z), de molenstraat (n) 

het Kantoor der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v t/m 68, fiche 3, rij 
1 

Transport na openbare verkoop (10x)  24-10-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johannes Franciscus gemachtigde / 
verkoper 

  

van Leend, (erfgen.) Jacobus constituanten   
van Leend, Hendrik verkoper   
Wouters, Adriaan koper Reusel  
  huijs, hof, ca. 10 roeden 

(nieuw erve), Hoogemierde, 
het Wissel 

de Bataafse Republiek (o), 
Jan van Spreeuwel (w), de 
verkopers (z), de gem.weg (n) 

Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist idem   
 schout / secret.als voor   
Krollen, Franscus koper den Looakker, 1 lopst. 24 

roeden 
Cristiaan Panjoel (o, z), de 
kind. Jan Vroomans (w), Jan 
Hermans (n) 

Huijbregts, Wouter koper heijveld, 1 lopst. 30  roeden de koper (o), Jan Luijten (w), 
de eerste (z), de tweede (n) 
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van Leend, Jacobus koper hof en aangelag, 42 roeden, 
Hoogemierde, het Wissel 

kind van Jan van de Pas (o, z) 
, Jan van Spreuwel (z), de 
verkopers (n) 

Huijbregts, Wouter koper den Luiten akker, 2 lopst. 19 
roeden 

de Bataafse Republiek (o, n), 
Jan van Spreeuwel (w), de 
baan (z) 

Huijbregts, Maria koopster den Agtersten Beekakker, 2 
lopst. 8 roeden 

de koopster (o), Jan Luijten 
(w), Hendrik Verbaanderd 
(z), de heijde (n) 

van de Zanden, Hendrik koper groes in de Reijt, 2 lopst. 21 
roeden 

Peter van Helmond (o), 
Hendrik Vinken (w, n), den 
Armen (z) 

het Kantoor der Geestelijke goederen rentheffer   
Verhagen, Bartel koper den Beemd over de Aa, 1 

lopst. 11 roeden 
de kind. Goijert Janssen (o), 
de Aa (w), Hendrik van den 
Borne (z), de koper (n) 

Huijbregts, Wouter koper het Hijveld in de Weldsche 
hijde of den Polder, ca. 60 
roeden 

Jan Luijten (o, w, z), de koper 
(n) 

van Leend, Jacobus koper he Hoog akkerken, 42 roeden den Armen (o), Anthonij 
Vroomans (w, z), Jan van 
Hoof (n) 

de Groote kerk (van Hoogemierde) renthefster   
Huijbregts, Wouter koper het Nieuwveld, 1 lopst. 30 

roeden 
Jan van de Pas (o, n), de 
straat (w), de kind. Jan 
Lemmens (z) 

 

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

Verkoop / transport  29-9-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seebregts, Cornelis verkoper Diessen  
Adriaansen, Peter koper akkerke in ’t aangelag, 1 

lopst., Lagemierde 
de kind. Steven Paridaans (o), 
Marten Snellaarts (w, z), 
Peter van de Poll (n) 

  ½ den Dries, 35 ½ roeden de heijde (o), Willem van der 
Ceelen (w), Marten Snellaarts 
(z, n) 

  ½ heijveld ’t Beerschot, 22 ½ 
roeden 

Jacobus Lemmens (o), 
Anthonij Blankers (w), de 
straat (z), Mart Snellaarts (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
Verhagen, B. schout   
Swaanen, C. schepen   
van Beers, L. idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70 t/m 71, fiche 3, rij 2 Verkoop / transport  24-12-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Akkerveeken, Jan verkoper Lagemierde  
van Dooren, Cornelis koper ¼ huijzinge en hoff, 

Lagemierde, het Vloeijend 
Goijert Strobands (o), de 
wed. Nicolaas van Loon (w), 
Jan Otten (z, n) 

  ¼ het Vloeibeemdeken de wed. van der Burgt (o), 
Francis Leesten (w), Michiel 
van Beers (z), Jan van Doorn 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 97 
door E.A.M.Verspaandonk 

 13

(n) 
  ¼ den Schuurmans akker, het 

geheel 2 lopst. 8 roeden 
de wed. Nicolaas van Loon 
(o, w), de heijde (z), Goijert 
Strobands (n) 

  ¼ Land in de Agterste Braak, 
het geheel 47 roeden 

de erven Jan Baptist 
Dijkmans (o, w), de wed. Jan 
van Hoogstraten (z), kind v. 
J.B. Dijkmans (n) 

  ¼ van ½ Akker aan den 
Draaijboom, 1 lopst. 4 ¼ 
roeden 

Goijert Strobants (o), Jan 
Otten (w), de koper (z), 
Jacobus Fiers (n) 

  ¼ beemd en eeusel het 
Raakschot, het geheel 2 lopst. 
10 roeden, Hulsel 

de wed. Nicolaas van Loon 
(o), Peeter Huijbregts (w), 
Bastiaan Marks (z), Lindert 
van Ostade (n) 

het Kantoor der Domijnen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v en 72, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport  18-2-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Norbertus verkoper Ravels  
Markx, Adriaan koper parc. in het Leen, 36 roeden Wouter Luijten (o), Jan 

Luijten (w ?), de wed. 
Hermanus Dijkmans (z), Jan 
van den Heuvel (n) 

  ’t Leen hijveld, ca. 1 lopst., 
Hoogemierde 

Lambert van den Borne (o), 
kind. Wouter Luijten (w), 
Michiel van Loon (z), Jan 
Hendrik Luijten (n) 

Huijbregts, W. schepen   
Martens, W. idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v en 73, fiche 3,rij 2 Verkoop / transport  31-3-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Adriaan verkoper   
Huijbregts, Peeter koper 1/3 Yken Mierdmans beemd, 

Hoogemierde op Ongeren 
(Hongeren) 

Jacob Dijkmans (o), Mat. van 
den Berg (w, z), J.P. Huijbgs 
(n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v en 74, fiche 3,rij 3 Verkoop / transport  31-3-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Wouter verkoper   
Huijbregts, Peter koper parc. weijde in de Hoolstraat, 

Hoogemierde 
de rivier (o), de straat (w), 
Frans van Eijndoven (z), 
Corn. van den Heuvel (n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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74v t/m 78, fiche 3, rij 
3 

Transport na openbare verkoop (7x)  31-3-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johannes Franciscus gemachtigde /verkoper   
Adriaans, (erfgen.) Hendrik + * constituanten   
Bressers, (erfgen.) Margo + (e.v. *) idem   
Luijten, Jan Jan Baptist koper vervallen huijs en aangelag, 1 

lopst. 30 roeden, 
Hoogemierde 

Jan Franssen (o), Jan 
Huijbregts (w), de straat (z), 
Albert Riebergs (n) 

  den Dries in de aansteede, 19 
roeden 

als voor 

Huijbregts, W. loco secretaris   
 schepenen etc.als voor   
  den Haak, 46 roeden Adriaan Lemmens (o, w), de 

kind. Hermans (z), Adriaan 
Joris Lemmens (n) 

  de Kerkhoeff, 46 roeden als voor 
Huijbs, Petrus koper het Rijsselbeemdeken met het 

eeursel daaraan, ca. 2 lopst. 
Adriaan Wittens (o), Adriaan 
Willems (w), Cristiaan Joris 
(z), de heijde (n) 

Luijten, Jan Baptist koper den Teuwen akker, 1 lopst. 
21 roeden 

Hendrik Panjoel (o), Jan 
Huijbregts (w), de straat (z), 
Mathijs van den Berg (n) 

Larmit, Josephus koper het Wasveld, 48 roeden Petronella Verspaandonk (o), 
de koper (w), de straat (z), de 
kind. Hendrik Hermans (n) 

van Ostade, Leonardus koper Hulsel  
  1/3 het Merienveld, 

Hoogemierde 
Peeter van Eijk (o), de erven 
Jan van den Berg (w), de 
Reuselse heijde (z), de kind. 
Jan van den Berg (n) 

Hendrikx, Peeter kopr perc. bosch.? 10 roeden de kind. Jacobus Staas (o), 
Maria Huijbregts (w), Jan 
Hermans (z, n) 

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78v t/m 80v, fiche 3, 
rij 3 

Verkoop / transport in marge: kwitanties 1809 15-7-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricks, Arnoldus verkoper Turnhout  
Verhagen, Helena wed.v. Jan Marcelis 
Hendriks (en kinderen) 

kopers den Eerdbrand, 3 lopst., 
Hulsel 

Dirk van de Voort (o), 
Jacobus de Wit (w), Steeven 
van der Aa (z), de kopers (n) 

  den Eeren akker, 1 lopst. 53 
roeden 

Hendrik van den Borne (o), 
Jacobus de Wit (w, z, n) 

  deel in Bosje gent. de 
Aansteede van Joost Lucas, 
31 roeden 

de kopers (o), Jan Adriaans 
(w), Jan Koolen (z), de wed. 
Cornelis de Beer (n) 

  den Destel of Vonderbroek 
beemd, 52 ½ roeden 

de stroom (o), Evert Verijsen 
(Vrijsen)(w), de kind. Peter 
Willems (z), Peeter 
Goutsmits (n) 

  den Blaakenbeemd, 1 lopst. 
20 roeden 

de wed. Jan Ansem Dirks (o), 
Jan Corn. Hendriks (w), de 
wed. Peeter Dijkmans (z), 
Jacobus Maas (n) 
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  (deel) huis, kamer, keuken, 
(deel) hof (z), ca. 1 lopst., het 
Hegeijnd 

Jan Adriaansen (o), de straat 
(w), de straat ( z), den 
paardenstal (n) 

het Kantoor der Domijnen rentheffer   
het Kantoor der Geestelijke goederen idem   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 en 81v, fiche 3,rij 4 Verkoop / transport  15-9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hendrik * verkoper Hulsel  
Verhagen, Hendrina e.v. * verkoopster   
Goutsmits, Peeter koper 1/3 kamer, kelder, Hulsel, het 

Vooreijnd, ca. 13 roeden hof 
(nu dries) 

de koper (o, n), de huizinge 
van Evert Vrijsen (w), de 
straat (z) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82 t/m 87v, fiche 3, rij 
4 

Verkoop / transport niet doorgegaan ca. 9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Anna * verkoopster Ravels  
Snels, Egedius e.v. *    
Luijten, Catharina wed.v. Hendrik van 
de Zanden 

moeder / koopster Hoogemierde  

  1/3 huis, stal, schuur, hoff en 
aangelag, 1 lopst. 3 roeden, 
Hoogemierde 

de straat (o), Hendrik Panjoel 
(w), Michiel van Loon (z), 
Lambert van den Borne (n) 

  1/3 den Bremakker, het 
geheel 1 lopst. 46 roeden 

Hendrik Wittens (o), Thomas 
Jansens (w), de waterlaat (z), 
Jan Donkers (n) 

  1/3 den halven Daalakker, het 
geheel 20 roeden 

(vrouw) Johannes Petrus 
Huijps (o), het Rijk Holland 
(w), Cristiaan en Josephus 
Panjoel (z), ……. (n) 

  1/3 den Agterste Daalakker, 
het geheel 1 lopst. 10 reden 

Michiel van Loon (o, z), 
Cristiaan en Josephus Panjoel 
(w), een weg (n) 

  1/3 den Aeldakker 
(Naaldakker ?), het geheel 1 
lopst. 10 roeden 

Lambert van den Borne c.s. 
(o), Johannes Petrus Huijps 
(w), Michiel van Loon (z), 
het Rijk Holland (n) 

  1/3 den Voorsten Bogt, het 
geheel 1 lopst. 48 roeden 

(vrouw) Johannes Petrus 
Huijps (o), de wed. Josephus 
van Ostade (w), de kopers 
(z), Lambert van den Borne 
c.s. (n) 

  1/3 den Agterste Bogt, het 
geheel 1 lopst. 50 roeden 

de wed. Wouter van Ostade 
(o), Jan Donkers (w), (vrouw) 
Adriaan Joosen (z), Lambert 
van den Borne c.s. (n) 

  1/3 Beemd naast Reusel, het 
geheel 2 lopst. 

Josephus Larmit (o), Michiel 
van Loon (w), Albert 
Riebergs (z), de heijde (n) 
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  1/3 Horst aan voorg. perc. Josephus Larmit (o), Michiel 
van Loon (w, z), de heijde (n) 

  1/3 heijveld …..  
  1/3 Goijert Meijs bogt, het 

geheel 1 lopst. 28 roeden 
(vrouw) Adriaan Joosen (o), 
Sebastiaan Merks (w), Jan 
Donkers (z), de wed. 
Josephus van Ostade (n) 

  1/3 den Boschakker 
daarneven, het geheel 1 lopst. 
22 roeden 

Franscus van Eijndhoven (o), 
Cristiaan en Josephus Panjoel 
(w), Michiel van Loon (z), 
Hendrik Panjoel (n) 

  1/3 den halven Bremakker, 
het geheel 57 roeden 

Hendrik Willems (o), Thomas 
Janssen (w), den waterlaat 
(z), Jan Donkers (n) 

  1/3 den Steenakker, het 
geheel 1 lopst. 13 roeden 

Hendrik Panjoel (o), Cristiaan 
en Josephus Panjoel (w), de 
eigenaars (z), (vrouw) 
Adriaan Joosen (n) 

  1/3 den halven dries aan de 
Pastorij, 1 lopst. 

Mathias van den Berg (o), de 
straat (w), Michiel van Loon 
(z), de kind. Lambert Jacobus 
van den Borne (n) 

  1/3 den Langen akker, het 
geheel 4 lopst. 50 roeden 

Johannes Petrus Huijps (o), 
Jan van den Heuvel (w), Jan 
en Jacobus Luijten (z), 
Hendrik Panjoel (n) 

  1/3 den Beemd van Willem 
Philipsen, het geheel 1 lopst. 
57 roeden 

de wed. Simon Vosters (o), 
Hendrik Panjoel (w), ….. (z), 
de heijde (n) 

  Eeursel daaraan, het geheel 1 
lopst. 

de wed. Simon Vosters (o), 
Hendrik Panjoel (w), de 
koopster c.s. (z), de heijde (n) 

  1/3 den Beemd over de Aa, 
het geheel 2 lopst. 23 roeden 

de kind. Adriaan Marks (o), 
Anthonij Geerts (w), de 
Hulselse heide (z), Mathijs 
van den Berg (n) 

  1/3 Eeusel aan voorg. perceel, 
2 lopst. 22 roeden 

als voor 

  5/12 Meijntjes Bugtje, het 
geheel 1 lopst. 40 roeden 

(vrouw) Adriaan Joosen (o), 
Sebastiaan Marks (w), Jan 
Donkers (z), de wed. 
Josephus van Ostade (n) 

  5/12 den Grooten dries, het 
geheel 4 lopst. 44 roeden 

Peeter Adams (o), Bastiaan 
Marks (w), Norbert van den 
Borne c.s. (z), Jan Donkers 
(n) 

  1/3 van ½ de Reijt, het geheel 
2 lopst. 21 roeden 

Peeter van Helmond (o, n), 
(vrouw) Hendrik Vinken (w), 
den Armen (z) 

het Kantoor der Domijnen rentheffer   
het Rijk Holland (voorm. Everbode) idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87 bis t/m 91, fiche 3, 
rij 5 

Verkoop / transport  20-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Peternel Francis verkoopster Hoogemierde  
Lemmens, Jan Baptist koper ½ huijs, schuur, hof en 

aangelag, 4 lopst. 42 roeden, 
een weg (o), de straat (w), 
Antonij van de Zanden (z), 
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Hoogemierde Albert Riebergs (n) 
  ½ den Vossenhof, het geheel 

1 lopst. 45 roeden 
een weg (o), de koper (w), de 
straat (z), Gerrit Cools (n) 

  ½ den Ruschakker, het geheel 
2 lopst. 

Wouter Huijbregts (o, n), 
Gerrit Kools (w, z) 

  ½ den halven Beemd op 
Hongeren, het geheel 1 lopst. 
4 roeden 

Jan Huijbregts (o, z), de wed.  
Jan Franssen (w), Josephus 
Larmit (n)  

  ½ den halve Horst daarin, het 
geheel 22 roeden 

de koper (o, w, z, n) 

  ½ Hijveld op Hongeren, het 
geheel 3 lopst. 20 roeden 

de kind. Gijsbert van de 
Zanden (o) de wed. Jan 
Franssen (w), Josephus 
Larmit (z), de heijde (n) 

  ½ hijveld aan de Seutrijt 
(Suetrijt), het geheel 30 
roeden 

de kind. Jan Baptist 
Lemmens (o), Cristiaan 
Panjoel (w, z), Jacobus 
Swaanen (n) 

  ½ de Wouwer, het geheel 1 
lopst. 40 roeden 

de heijde (o, z, n), Adriaan 
Wittens (w) 

  ½ den Bogt, het geheel 2 
lopst. 6 roeden 

Gerrit Hermans (o), Josephus 
Larmit (w), Albert Riebergs 
(z), de straat (n) 

  ½ den halven beemd aan het 
Merienveld, het geheel 52 r. 

de Merienvelden van Reusel 
(o), de koper (w), Lambert 
van den Borne (z), Cornelis 
van den Heuvel (n) 

  ½  de Lotters ? de wed. Adriaan Joris 
Lemmens (o, z), de heijde 
(w), de kind. Jan Huijbregts 
(n) 

  ½ den Faasbogt, het geheel 2 
lopst. 46 roeden 

de kind. Jan Vromans (o), 
Gerrit Hermans (w), Josephus 
Larmit (z), den H.Geest 
Armen (n) 

  ½ den Dries aan de Faasbogt, 
het geheel 1 lopst. 54 roeden 

de koper (o), Josephus Larmit 
(w), den H.Geest Armen (z, 
n) 

Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91v en 92, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  20-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Petronella Franscus verkoopster Hoogemierde  
Lemmens, Jan Baptist koper ½ ossen, melkbeesten, etc., 

meubilair, schaar te velde, 
landbouwgereedschap etc. 

 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92v en 93, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  26-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Marks (Merkx), Bastiaan verkoper Hoogemierde  
Marks, Wouter koper Reusel  
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  beemd over de Aa, 58 roeden, 
Hoogemierde 

de koper (o), Mathijs van den 
Berg (w), de heijde (z), 
Jacobus Dijkmans (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93v en 94, fiche 4,rij 1 Verkoop / transport  11-12-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Fransus verkoper Turnhout  
Huijbregts, Wouter koper perc. mastbos (nieuw erve), 

Hoogemierde in de Stadstraat 
de heijde (o, z, n), Franscus 
van Eijndoven (w) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v t/m 96v, fiche 4, 
rij 1 

Transport na openbare verkoop  18-1-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Donkers, Jan * verkoper Hoogemierde  
Vloemans, Maria Catharina e.v. *    
Kanters, Cornelis # verkoper Gilze  
Vloemans, Clazina e.v. #    
Willems, Cornelis ^ verkoper   
Vloemans, Anna Maria e.v. ^    
Vloemans, Adriaan verkoper / gemacht.   
Vloemans, Antonij constituant sGravenhage  
de Haas, P. notaris idem  
Vloemans, Cornelis ** + vader / erflater Lagemierde  
Otten, Margo + 2e e.v. ** moeder / erflaatster Hoogemierde  
Vloemans, Jan ## verkoper Boxtel  
Koppens, Anna Maria + 1e e.v. ** moeder van ##   
Vingerhoets, Peeter koper Land in de Braak, 2 lopst. 57 

roeden, Lagemierde 
de heijde (o), de gemeente 
(w), de straat (z), Adriaan 
Otten (n) 

  het Gaspegouw, 1 lopst. 24 
roeden 

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

  den Hangbeemd, 2 lopst. 33 
roeden 

de heijde (o), de rivier (w), de 
erven Larmit (z), (vrouw) 
Adriaan van Boxel (n) 

  den Hellekenshoek, 1 lopst. 
38 roeden 

de rivier (o), de heijde (w), 
den molenweg (z), Abraham 
Fabrie (n) 

het Kantoor der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Linkels, Jan schepen Hulsel  
Hoosemans, J.F. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
97 en 97v, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  13-2-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Bartel verkoper Hoogemierde  
van Eijndhoven, Franscus koper Lagemierde  
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  1/3 aansteede, ca. 3 lopst. 51 
roeden, Hoogemierde 

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

Verhagen, Bartel schout   
Linkels, Jan schepen   
Martens, Willem idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98 en 98v, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  5-3-1805 ! ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Pas, Hendrina verkoopster Hoogemierde  
van Spreeuwel, Jan koper stal met de grond, 

Hoogemierde, het Wissel 
(aan huis van koper) 

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

Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wout idem   
 schout / secret.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98v en 99, fiche 4,rij 2 Verkoop / transport  5-3-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Adriaan verkoper Reusel  
van de Pas, Hendrina koopster huizinge, keuken, kamerken, 

stal en hoff, Hoogemierde, 
het Wissel 

de koopster (o), Jan van 
Spreuwel (w), Jacobus van 
Leend (z), een weg (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  30-4-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Merks, Jan verkoper Lagemierde  
van de Zanden, Adriaan koper Dun (Hilvarenbeek)  
  den Donkriet, 2 lopst. 3 

roeden, Lagemierde 
de heijde (o), de rivier (w), de 
kind. Paridaans (z), (vrouw) 
Jan Gijsbers (n) 

Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt idem   
 schout / secret.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v en 101, fiche 4, 
rij 2 

Verkoop / transport  9-5-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lurinkx, Engelina wed.v. Jan 
Verbaanderd 

verkoopster Hoogemierde  

Gheerts (Geerts), Anthonij (en h.vrouw) kopers het Nieuwveld, 20 roeden, 
Hoogemierde 

Gerrit Kools (o), de heijde 
(w, n), de kopers (z) 

Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
 schout / secret.als voor   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
101v en 102, fiche 4, 
rij 2 

Verkoop / transport  17-5-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Jan verkoper Hulsel  
……., wed.v. Waltherus van Loon koopster den Halven Stokakker, 1 

lopst. 30 roeden, Hulsel 
Hendrik Timmermans c.s. (o) 
, Michiel Rademaakers (w), 
Jan Ansem Derkx (Dirkx) (z), 
de wed. Hendrik Maas (n) 

van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan idem   
van de Voort, Dirk loco secretaris   

 

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

Verkoop / transport door gemeente (2x)  20-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Hendrik gemachtigde /verkoper Hoogemierde  
Panjoel, Cristiaan idem   
van Hooff, Jan idem   
Huijbs, Joannes Petrus koper voorhooft, 12 roeden, 

Hoogemierde, de Kerkstraat 
(zuid van zijn huis) 

de straat (z), eigen erf (n) 

Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Dijkmans, Jacobus koper voorhooft, 14 roeden, 

Hoogemierde (noord van zijn 
huis) 

Peter Huijbregts (o), de straat 
(n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104v t/m 108v, fiche 
4, rij 3 

Verkoop / transport door gemeente (8x)  20-8-1808 en 
29-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus gemachtigde /verkoper Lagemierde  
Fiers, Jacobus idem   
van Loon, Mathijs idem   
Fabrie, Abraham koper voorhooft, 9 ½ roeden, 

Lagemierde (oost van zijn 
huis en hof) aan het 
Vloeieind 

de straat (o), eigen erf (w), 
Jan Vloemans (z) 

Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Vingerhouts, Peter koper voorhooft, 3 roeden, (noor 

van zijn huis), het Vloeieind 
de straat (n) 

Vloemans, Jan koper voorhooft, 9 roeden (oost van 
zijn aangelag) het Vloeieind 

de straat (o), eigen erf (w), A. 
Fabrie (n), spits uitlopend (z) 

Vromans, Antonij koper voorhooft, 28 roeden (zuid 
van zijn dries), het 
Mispeleind 

een weg (o, z), de koper (n) 

  voorhooft, 1 lopst. 2 roeden 
(zuid van zijn huis en hof), 
het Mispeleind 

een weg (o, w, z), eigen huis 
(n) 
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Willems, Franscus koper voorhooft, 43 roeden (oost 
van zijn hof), Lagemierde 

een weg (o, z), de kind. 
Steven Paridaans (n) 

Lemmens, Adriaan koper voorhooft, 31 roeden (oost 
van zijn huis), den Braakhoek 

een weg (o, z), de voorpoting 
van Steven Willems (n) 

Snellaarts, Willem koper voorhooft, 2 lopst. 21 roeden, 
(oost van den Hoogendries, 
den Braakhoek van Peter 
Adriaans) 

een weg (o, z), Peter 
Adriaans (w, n) 

 

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

Verkoop / transport door gemeente (2x)  …….. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Jan gemachtigde /verkoper Hulsel  
Swaanen, Adriaan idem   
Panis, Peter koper 1 lopst. 6 roeden heijde, 

Hulsel aan den Heijkant 
de kind. Jan Adriaanssen (w), 
een weg (o, z, n) 

van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan idem   
Goutsmits, Peter koper voorhoofd, 8 ¼ roeden,  (zuid 

van zijn dries gent. den 
Meiskenshof), het Vooreind 

Jan Goutsmits (o), de straat 
(z), Hendrik Janssen (w), 
eigen erf (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110v t/m 115v, fiche 
4, rij 4 

Erfdeling  23-12-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Johanna condividente 1e kavel huis, hof en aangelag, 1 lopst. 
30 roeden, Hulsel 

de straat (o), Adriaan Swanen 
(w), de condividente (z), de 
gem. straat (n) 

  het Hijveld en Eeusel, 4 lopst. 
30 roeden 

Hendrik Janssens / de kind. 
Peter Dijkmans (o), de heijde 
/ de kind. Dijkmans (w), 
Evert Vrijssen (n) 

  het Nieuwveld, 22 roeden de kind. Adriaan Verhagen 
(o), de heijde (w, z, n) 

  den Toemenhof, 1 lopst. 29 
roeden 

Jan Verzand (o), de 
condividente (w), de rivier (z) 
, de straat (n) 

  het Beemdeken, 2 lopst. 18 
roeden 

Jacobus de Wit (o, z), de 
heijde (w), Evert Vrijsen (n) 

  den Eversakker, 52 roeden Steven van der Aa (o), de 
wed. Peter Willems (w), 3 
kind. Peter Dijkmans (z), de 
wed. Jan Hendriks (n) 

  den Grootakker, 1 lopst. 45 
roeden 

de wed. Jacobus Castelijns / 
Hendrik Janssens (o), 
Adriaan Swanen (w), de kind. 
Peter Dijkmans (z), Wouter 
van der Aa (n) 

  het Klein akkerken, 1 lopst. 
15 roeden 

een weg (o), Cornelis de Beer 
(w), Corstiaan Dirkx (z), de 
condividente (n) 

  den Grootakker van Marten 
Jan Hendrikx, 1 lopst. 15 
roeden 

een weg (o, w), Cornelis de 
Beer (z), de kind. Peter 
Dijkmans (n) 

  het Eeusel aan het Vooreinde, Evert Vrijsen (o, z), de heijde 
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1 lopst. 45 roeden (w, n) 
  den Smeelakker, 2 lopst. de wed. Peter Dijkmans (o), 

de gemeente (w), Cornelis de 
Beer (z), Jacobus de Wit (n) 

  Wouterse Beemd, 1 lopst. 30 
roeden 

de kind. .. Verhagen (o), de 
rivier (w), de kind. Peter 
Dijkmans (z), de wed. 
Antonij Verhagen (n) 

  nog een Wouterse Beemd, 1 
lopst. 30 roeden 

de kind. Adriaan Verhagen 
(o), de rivier (w), de kind. 
Peter Dijkmans (z), de wed. 
Antonij Verhagen (n) 

  het Kwaadveld, 1 lopst. de rivier (o), de heijde (w), de 
condividente (z), Evert 
Vrijsen (n) 

het Kantoor der Domijnen rentheffer   
de Kroon (vroeger abdij van St. Truijen) idem   
  (lichtmispacht)  
den Armen van Hulsel rentheffer   
Goutsmits, Cornelis condivident 2e kavel het Looijken, 30 roeden, 

Hulsel 
Hendrik Peter van den Borne 
(o), Evert Vrijsen (w), 
Cornelis de Beer (z), Jacobus 
van den Hout (n) 

Goutsmits, Petronella * condividente 4e kavel Weelde  
van der Steen, Wouter e.v. *  de helft in den Gragtakker, 3 

lopst. 15 roeden, Hulsel 
Peter Roest (o), Cornelis de 
Beer (w, n), een karweg (z) 

Lemmens, Wouter i.n.v. voogd   
Schoondermark, Cornelis i.n.v. idem   
Aarts, Arnoldus (onm.) # condivident 3e kavel den Nijskens Bogaart, 2 

lopst., Hulsel 
Steven van der Aa (o), de 
kind. Peter Dijkmans (w), 
Evert Vrijssen (z, n) 

Aarts, Jan + vader van #   
Goutsmits, Maria + moeder van #   
Goutsmits, Peter + vader / erflater   
Vervugt, Josijn + moeder / erflaatster   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Verkoop / transport  3-2-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis * verkoper Lagemierde  
Swaanen, Jacobus zoon / koper ½ huis, hof en aangelag, het 

geheel 1 lopst. 33 roeden, 
Lagemierde, het Mispeleinde 

Michiel van Beers (o), 
Johannes Willems (w, z), de 
gemeente (n) 

Vissers, Hendrina + e.v. * moeder / erflaatster   
de Proost, Hendrik daarvoor eigenaar   
  ½ Hein Diele steede, het 

geheel 2 lopst. 52 roeden 
de verkoper (o), Jan Willems 
(w), Michiel van Beers (z), de 
gemeente (n) 

  ½ Land in de aansteede, het 
geheel 1 lopst. 1 roede 

Antonij Vroomans ? (o), de 
verkoper (w, z), Adriaan van 
de Ven (n) 

  ½ de Agterste steede, het 
geheel 1 lopst. 21 roeden 

Antonij Vromans (o), Willem 
van Beers (w), Michiel van 
Beers (z), de verkoper (n) 
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  ½ Land van Lisabet Matijsen 
hijveld, het geheel 2 lopst. 35 
roeden 

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

  ½ het Hijveld in de Hijlaren, 
het geheel 4 lopst. 10 roeden 

een weg (o), Peter Joris 
Peters (w), Antonij Vromans 
(z), Jan Embregt Lemmens 
(n) 

  ½ de Spie over de Aa, het 
geheel 3 lopst. 8 roeden 

de rivier (o), Arnoldus van 
Hees (w), Gerrit Blankers (z), 
Peter Hanegraaff (n) 

  ½ de Spie voor de Aa met 
den Horst daaraan, het geheel 
2 lopst. 25 roeden 

de heijde (o), de rivier (w), 
Antonij Blankers (z), Peter 
Janssens (n) 

  ½ Land in het Hijveld, het 
geheel 40 roeden 

Michiel van Beers (o, w), den 
weg (z), Matijs Leesten (n) 

  ½ groes de Knol, het geheel 2 
lopst. 52 roeden 

de straat (o), Jan Willems (w) 
, Michiel van Beers (z), de 
gemeente (n) 

  ½ den Looijakker, het geheel 
46 roeden 

Adriaan van de Zanden (o), 
Wouter Lemmens (w), de 
kind. Steven Paridaans (z), 
Adriaan Lemmens (n) 

 schout / secret.als voor   
Huijbregts, Wouter schepen Hoogemierde  
Lemmens, Jan Embregt loco schepen Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119v t/m 122v, fiche 
4, rij 5 

Verkoop / transport in marge: kwitanties 3-2-1809 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Willem verkoper Lagemierde  
Swaanen, Johanna * verkoopster   
Vosters, Simon e.v. *    
Swanen, Wilhelmina # verkoopster Hoogemierde  
Wittens, Theodorus e.v. #    
Swanen, Anna ^ verkoopster Hapert  
Verstappen, Jacobus e.v. ^    
Swaanen, Jacobus broer / koper / 

eigenaar 1/10 
4/ 10 steede (zie onder)  

Vissers, Hendrina + ** moeder / erflaatster   
Swaanen, Cornelis wedn.v. **    
de Proost, Hendrik daarvoor eigenaar   
  4/10 huis, hof en aangelag, 

het geheel 1 lopst. 31 roeden, 
Lagemierde 

Michiel van Beers (o), 
Johannes Willems (w, z), de 
gemeente (n) 

  4/10 Land in Hein Diele 
steede, het geheel 2 lopst. 52 
roeden 

 

  4/10 Land in de aansteede, 
het geheel 1 lopst. 1 roede 

Antonij Vromans (o), 
Cornelis Swaanen (w, z), 
Adriaan van de Ven (n) 

  4/10 Land in de Agterste 
steede, het geheel 2 lopst. 21 
roeden 

Antonij Vromans (o), Willem 
van Beers (w), Michiel…. 
(z), Cornelis Swaanen (n) 

  4/10 Land van Lisabet 
Matijsen heijveld, het geheel 
2 lopst. 35 roeden 

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

  4/10 het Hijveld in de 
Hijlaren, het geheel 4 lopst. 

een weg (o), Peter Joris 
Peters (w), Antonij Vromans 
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10 roeden (z), Jan Embregt Lemmens 
(n) 

  4/10 de Spie over de Aa, het 
geheel 3 lopst. 8 roeden 

de rivier (o), Arnoldus van 
Hees (w), Gerrit Blankers (z), 
Peter Hanegraaff (n) 

  4/10 de Spie voor de Aa met 
den horst daaraan, het geheel 
2 lopst. 25 roeden 

de heijde (o), de rivier (w), 
Antonij Blankers (z), Peter 
Janssens (n) 

  4/10 Land in het hijveld, het 
geheel 40 roeden 

Michiel van Beers (o, w), den 
weg (z), Mathias Leesten (n) 

  4/10 groes de Knol, het 
geheel 2 lopst. 52 roeden 

de straat (o), Jan Willems (w) 
, Michiel van Beers (z), de 
gemeente (n) 

  4/10 den Looijakker, het 
geheel 46 roeden 

Adriaan van de Zanden (o), 
Wouter Lemmens (w), de 
kind. Steven Paridaans (z), 
Adriaan Lemmens (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  3-2-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swanen (Swaanen), Jacobus verkoper Lagemierde  
Swanen, Willem idem   
Swanen, Johanna * verkoopster   
Vosters, Simon e.v. *    
Swanen, Wilhelmina # verkoopster Hoogemierde  
Wittens, Theodorus e.v. #    
Swanen, Anna ^ verkoopster Hapert  
Verstappen, Jacobus e.v. ^    
Swanen, Cornelis broer / koper ½ den Hijlaren Beemd, het 

geheel 1 lopst. 4 roeden, 
Lagemierde 

de stroom (o), de wed. Jan 
Baptist van Loon (w), de 
wed. Jan van Hoogstraten (z) 

Vissers, Hendrina + moeder / erflaatster   
  ½ het Raakschot, het geheel 1 

lopst. 50 roeden 
de heijde (o, w), Jan van 
Dooren (z), Adriaan van de 
Zanden (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

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

Verkoop / transport  6-2-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Spreeuwel, Adriana wed.v. Hendrik 
Hendrik Verbaandert 

verkoopster Hoogemierde  

de Gemeente van Hoogemierde koper stukje van den Vonderbeemd 
met daaraan gelegen straatje 
(w), breed 30 voeten, 
Hoogemierde 

de rivier (o), de wed. Gerrit 
Adriaanssen (w), de 
verkoopster (z), Antonij 
Beijens / de verkoopster (n) 

Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist idem   
 schout /secret.als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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125 en 125v, fiche 5, 
rij 1 

Verkoop / transport  26-2-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Adriana * verkoopster Lagemierde  
Vloemans, Adriaan e.v. *    
Hoosemans, Johan Franciscus secretaris / koper perc. Land, 1 lopst. 47 

roeden, Lagemierde 
een weg (o), de heijde (w), 
Jan Stroobants (z), Peter Joris 
Peters (n) 

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt idem   

 

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

Vernadering  23-3-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Peter vernaderaar Lagemierde  
Vloemans, Adriaan zwager / eerder 

verkoper 
den Schuurmans akker, 1 
lopst. 47 roeden, Lagemierde 

een weg (o), de heijde (w), 
Jan Stroobants (z), Peter Joris 
Peters (n) 

Hoosemans, Johan Franciscus eerder koper   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport  4-4-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Blankers, Gerrit * verkoper Lagemierde  
Adriaans, Johanna e.v. * verkoopster   
Naaijkens, Johanna wed.v. Cornelis 
Wilbort Willems 

koopster den Agterste Aartsakker met 
het driesken, 1 lopst. 30 
oeden, Lagemierde 

de kind. Ant. Pasmans (o), de 
wed. Jan Baptist van Loon 
(w), een straatje (z), Jan van 
Doren (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Verkoop / transport van obligatie  5-4-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tijssens, Adriana e.v. * gemachtigde / 
verkoopster 

Turnhout  

de Proost, Jan Baptist *    
Geerts, Jaques Egide notaris Turnhout  
Leesten, Mattijs koper   
het Corpus van Hoogemierde debiteur / rentgelder   
 schepenen etc.als voor   

 
 

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

Verkoop / transport  12-4-1809  
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Antonij verkoper Bladel  
van de Ven, Catharina * verkoopster Hoogemierde  
Vinken, Hendrik e.v. *    
Panenborg, Helena wed.v. Adriaan van 
de Ven 

verkoopster Lagemierde  

van de Ven, (6 kind. #) Jacobus kopers (zie onder)   
Dijkmans, Elisabeth moeder van #   
van de Ven, Lambertus  koper Lagemierde  
van de Ven, Maria  koopster   
van de Ven, Wilhelmina ^ idem Ravels  
Reijns, Jan Baptist e.v. ^    
van de Ven, Margo ** koopster Tilburg  
Donders, Peter e.v. **    
van de Ven, Theodorus koper Deurne (bij Antwerpen)  
van de Ven, Anna Maria koopster Turnhout  
  het aangelag, 3 lopst. 42 

roeden, Lagemierde 
Willem van Beers (o), de 
straat (w), Jacobus Fiers (z), 
de wed. Adriaan van de Ven 
(n) 

  Land in Gijsbers aanstee, 1 
lopst. 15 roeden 

den Armen (o), de wed. 
Nicolaas van Loon (w, z, n) 

  den Gagelbogt met een 
Eeusel, 4 lopst. 41 roeden 

de wed. Jan Tops (o, n), Pero 
Vingerhoets (w), Theodorus 
Dijkmans (z) 

  3/18 den Heijlaaren Beemd, 
het geheel 1 lopst. 5 roeden 

de rivier (o), de wed. Jan 
Baptist van Loon (w), de 
verkopers (z), de wed. 
Adriaan van de Ven (n) 

  3/18 den Heijlaaren Beemd 
over de Aa, het geheel 48 
roeden 

Willem van Beers (o), de 
rivier (w), de wed. Jan 
Baptist van Loon (z), de wed. 
Adriaan van de Ven (n) 

  3/9 huis, stal, schuur met een 
driesken en hof, het geheel 30 
roeden, Lagemierde 

de verkopers (o, n), de straat 
(w) , Jacobus Fiers (z) 

  3/18 kamer aan voors. 
huijzinge met 30 roeden in 
het aangelag, het geheel 30 
roeden 

de wed. Adriaan van de Ven 
(o, n), de straat (w), de 
verkopers (z) 

  3/18 perc. in de Heijlaaren, 
het geheel 48 roeden 

Willem van Beers (o), de 
rivier (w), de verkopers (z), 
de wed. Adriaan van de Ven 
(n) 

het Kantoor der Domeinen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

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

Transport na openbare verkoop  18-4-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel schout / verkoper   
Huijbregts, Wouter schepen / idem   
Martens, Willem idem   
Hendriks, Peter + erflater   
Hoosemans, Johan Franciscus secretaris / koper een Bosje, 10 roeden, 

Hoogemierde 
de kind. Jacobus Staats (o), 
Maria Huijbregts (w), Jan 
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Hermans (z, n) 
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   

 

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

Verkoop / transport  29-5-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Mattijs verkoper / vader / 
voogd 

Lagemierde  

van Loon, (2 onm.kind. *) Mattijs    
Leesten, Elisabeth + moeder van *   
de gemeente Lagemierde koper plekje weide, noord naast den 

Vonderbeemd, ca. 25 roeden, 
Lagemierde 

een straatje (o), de rivier (w), 
den Vonderbeemd (z), 
(vrouw) Jan Naaijkens / de 
rivier (n) 

 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134v en 135, fiche 5, 
rij 3 

Verkoop / transport van obligatie  28-7-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kolen, Jan e.v. * verkoper   
van der Celen, Johanna *    
Roest, Theodorus e.v. # verkoper   
van der Ceelen, Johanna #    
van der Celen, Elizabeth wed.v. 
Corstiaan van der Heijden 

verkoopster   

van der Celen, Anna wed.v. Hendrik 
Maas 

idem   

van der Celen, Peter + erflater Hulsel  
de Gemeente van Hulsel debiteur / rentgelder   
de Roomschen pastor, Hulsel pastoor / koper   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Dirk lid gem. bestuur   
Hoosemans, J.F. secretaris   

   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135 t/m 138, fiche 5, 
rij 3 

Verkoop / transport   21-10-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Klasen, Jan e.v. * verkoper Hoogemierde  
van de Gevel, Hendrina *    
van Eijk, Adriaan e.v. # koper   
van de Gevel, Petronella # koopster 1/3 huis, ½ hoff, het geheel 

15 roeden, Hoogemierde 
de wed. Adriaan Joris 
Lemmens (o), Ant. Geerts 
(w), de verkopers (z), de 
straat (n) 

  1/3 Hein Teeuwe land en 
groes, het geheel 1 lopst. 30 
roeden 

de wed. Adriaan Joris 
Lemmens (o), de verkopers 
(w), Antonij Geerts (z), de 
kind. Jan Geerts (n) 
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  1/3 Land in de aanstede, het 
geheel 59 roeden 

Antonij van de Zanden (o, z, 
n), Antonij Geerts (w) 

  1/3 van ½ den dries in het 
Hijveld, het geheel 48 roeden 

de verkopers (o), Antonij 
Geerts (w, z), Antonij van de 
Zanden (n) 

  1/3 van ½ Hijveld, het geheel 
2 lopst. 

de verkopers (o), Antonij 
Geerts (w, z), Antonij van de 
Zanden (n) 

  1/3 van 5/6 den Polder in de 
Smisstraat, het geheel 1 lopst. 
15 roeden 

de kind. Jan Huijbregts (o), 
de heijde (w, z, n) 

  1/3 schuur en ½ hof, het 
geheel 15 roeden 

de wed. Adriaan Joris 
Lemmens (o), Antonij Geerts 
(w), de verkopers (z), de 
straat (n) 

  1/3 van het Bugtje, het geheel 
1 lopst. 15 roeden 

de kind. Jan Geerts (o, z), de 
verkopers (w), Antonij Geerts 
(n) 

  1/3 den halven Dries in het 
hijveld (o), het geheel 39 
roeden 

de verkopers (o), Antonij 
Geerts (w, z), Antonij van de 
Zanden (n) 

  1/3 van ½ Driesken in het 
Nieuwveld, het geheel 9 
roeden 

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

  1/3 Land in de aanstede, het 
geheel 45 roeden 

Antonij van de Zanden (o, z), 
Antonij Geerts (w, n) 

  1/3 den Vijenkorff 
(Vijgenkorf), het geheel 2 
lopst. 3 roeden 

Albert Riebergs (o, n), de 
wed. Jan Franssen (w), de 
straat (z) 

  1/3 perc. in den Groten 
Beemd, het geheel 56 roeden 

Jan Willem Janssen (o), de 
heide (w, z, n) 

  1/3 Land in de aanstede, het 
geheel 1 lopst. 30 roeden 

Antonij van de Zanden (o, z, 
n), Antonij Geerts (w) 

  1/3 hijveld en Bosken, het 
geheel 2 lopst. 

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

  1/3 den Polder, het geheel 15 
roeden 

de kind. Jan Huijbregts (o), 
de heide (w, z, n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen idem   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
138v t/m 141, fiche 5, 
rij 4 

Verkoop / transport   28-10-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Giesbergen, Johannis Cornelis verkoper Turnhout  
van Hees, Maria wed.v. Josephus van 
Giesbergen 

verkoopster / voogdes Hoogemierde  

Luijten, Steeven toeziender / verkoper   
van Giesbergen, (2 onm.kind.) Josephus 
+ 

   

Panis, Johannis e.v. * koper   
van Giesbergen, Maria * koopster huijzinge, hof en aangelag, 2 

lopst. 10 roeden, 
Hoogemierde 

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

  Land in de aansteede, 4 lopst. de verkopers (o, w, z, n) 
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53 roeden 
  Land in ’t Bugtjen, 1 lopst. 8 

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

  ½ in de Middelste Vritsmeer, 
1 lopst. 15 roeden 

de heijde (o, w), Lambert J. 
van den Borne (z), Josephus 
Larmit (n) 

  Land neffens het Luijten 
Bugtje, 1 lopst. 34 roeden 

de heijde (o, n), Gerrit Kools 
(w), Josephus Larmit (z) 

  den Voorsten Langen akker, 
2 lopst. 6 roeden 

kind Hendr. Luijten (o), de 
verkopers (w), Josephus 
Larmit (n) 

  den Langen dries, 1 lopst. 35 
roeden 

Bastiaan Marks (o, w), 
Jacobus Dijkmans (z), de 
verkopers (n) 

  Truij Faas dries, 3 lopst. 7 
roeden 

Jacobus Dijkmans (o), de 
verkopers (w, z, n) 

  den Beemd aan de Langvoort, 
1 lopst. 40 roeden 

Michiel van Loon (o), de 
heijde (w), de straat (z), 
Adriaan van Eijk (n) 

  het Driesken agter Luijten 
Bugtjen, 39 roeden 

de verkopers (o), de heijde 
(w), de straat (z), Adriaan van 
Eijk (n) 

  een Eersel aan voorg. 
driesken, 1 lopst. 15 roeden 

de verkopers (o), de heijde 
(w), den dijk (z), Adriaan van 
Eijk (n) 

  het Nieuwveld, 45 roeden …… 
  den Langen akker, 1 lopst. 8 

roeden 
de verkopers (o), de heijde 
(w), Josephus Larmit (z, n) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141v t/m …, fiche 5, 
rij 4 t/m rij 5, foto 6 

Transport (na openbare verkoop) (10x)  2-11-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Lambert verkoper Lagemierde  
Hoosemans, J.F. gemachtigde /verkoper   
van de Ven, Anna Maria constituante Turnhout  
Reijns, Jan Baptist e.v. * verkoper Ravels  
van de Ven, Wilhelmina *    
Donders, Peter e.v. # verkoper Tilburg  
van de Ven, Margo #    
van de Ven, Theodorus verkoper Deurne (bij Antwerpen)  
van de Ven, Maria koopster huijs, stal, schuur, hof en 

aangelag, Lagemierde, 4 
lopst. 32 roeden 

Willem van Beers (o), de 
straat (w), Jacobus Fiers (z), 
de wed. Adriaan van de Ven 
(n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
van de Ven, Lambert ^ koper   
Goossens, Johanna e.v ^ koopster Land in Gijsbers aanstee, 1 

lopst. 15 roeden, Lagemierde 
den Armen (o), de wed. 
Nicolaas van Loon (w, z, n) 

van Loon, Mattijs ** koper   
van den Borne, Petronella e.v. ** koopster den Gagelbogt met de Eusel, 

4 lopst. 41 roeden 
de wed. Jan Tops (o, n), Pero 
Vingerhoets (w), Theodorus 
Dijkmans (z) 

van de Ven, Lambert ^ koper   
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Goossens, Johanna e.v. ^ koopster (deel) in het Weijveld, 50 
roeden 

Peter Janssen (o), den 
molengragt (w), kind Jan 
Baptist Dijkmans (z), Jan van 
Doorn c.s. (n) 

het Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
  Land op den Dekkersakker, 3 

lopst. 22 roeden 
Cornelis van Doorn (o), de 
straat (w), de wed. Nicolaas 
van Loon (z), Jacobus Fiers 
(n) 

de Gemeente van Lagemierde koopster den Stijnenbogt, 4 lopst. 36 
roeden 

Fransus Janssen (o), de straat 
(w, z), de wed. Jan van 
Hoogstraten (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Vingerhoets, Pero koper de Schuur met een deel in het 

aangelag van Leendert 
Leenders, 30 roeden 

de koper (o), kind Jan Baptist 
Dijkmans (w, z), de straat (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
van de Ven, Maria koopster het Nieuwveld van Adriaan 

Goovers, 50 roeden 
de wed. Jan van Hoogstraten 
(o, n), Adriaan Otten (w), de 
wed. Jan Tops (z) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
  den Heijlaaren Beemd, 1 

lopst. 5 roeden 
de rivier (o), de wed. Jan 
Baptist van Loon (w), de 
verkopers (z), de wed. 
Adriaan van de Ven (n) 

  den Heijlaaren Beemd, 48 
roeden 

Willem van Beers (o), de 
rivier (w), de wed. Jan 
Baptist van Loon (z), de wed. 
Adriaan van de Ven (n) 

  perc. in de Heijlaaren, 48 
roeden 

als voor 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
(147), fiche 5, rij 5, 
foto 7 t/m 158 

Transport (na openbare verkoop) (6x)  21-12-1809  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Francus verkoper Lagemierde  
Janssen, Hermanus i.n.v. voogd / verkoper   
van der Ceelen, Antonij i.n.v. toeziender / idem   
Janssen, (5 onm.kind.*) Francus    
Janssen, Hendrina + moeder van *   
Janssen, Peter koper huijzinge en hoff (bakhuis) 

dit is 1/3 van den Tinnen Pot, 
30 roeden, Lagemierde, aan 
het Vloeieind 

Peter Janssen (o, w, n), de 
straat (z) 

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
van Gils, Adriaan * koper   
Stroobants, Johanna e.v. * koopster den Wittenbeemd, 2 lopst. 5 

roeden 
de rivier (o), Lambert van de 
Ven (w, z), Francus Leesten 
(n) 

Hoosemans, J.F. secretaris / koper den Stijnenbogt, 1 lopst. 36 
roeden 

de wed. Jan van Hoogstraten 
(o, n), kweekbos v.d. 
gemeente (w), een straatje (z) 

het Comptoir der Domeinen rentheffer   
van de Pol, Peter koper het Ven aan den Braakhoek, 1 

lopst. 20 roeden 
de heijde (o, w, z, n) 

Janssen, Peter koper den Donkbeemd, 1 lopst. 40 de heijde (o), de rivier (w), 
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roeden Cornelis Swaanen (z), kind. 
Steeven Paridaans (n) 

Leesten, Mattijs koper de Knol, 2 lopst. 11 ½ roeden de wed. Adriaan van de Ven 
(o), Jan van Doorn (w), het 
achterste perc. (z), de Baan 
(n) 

  nog een perc. de Knol, 2 
lopst. 11 ½ roeden 

 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
158v t/m 164, fiche 6, 
rij 1 

Registratie van goederen, Hoogemierde 
d.d. 13-4-1809 

van de voormalige Abdij van 
Averbode 

2-1-1809 (moet zijn: 
2-1-1810 ?)  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Johannis rentmeester van * Tilburg  
de Domeinen van de voorm. Abdij ven 
Everbode * 

   

de Koning van Holland / de Keizer van 
Frankrijk 

   

de Labarre, Julien Guij commissaris v.h. 
Franse Gouvernement 

  

Ghijben, Johannis Badom ? comm. v.h. Hollandse 
Gouvernement 

  

Verbeek, Albert (Jans ?) idem   
…….., wed.v. Jan Geerts huurster huis, schuur en hof, gent. de 

Oude Hoeff, 1 lopst. 4 roeden 
 

  den Garstbogt, 1 lopst. 46 
roeden 

 

  den Hagenakker, 10 lopst.  
  den Berkel, 4 lopst. 30 r.  
  ½ den Bogt, 10 lopst. 24 r.  
  de Kleine Weesdries, 1 lopst.  
  den Palshoef (Palshoff), 5 

lopst. 
 

  1/3 het Vonderken, 5 lopst. 6 
roeden 

 

  het Dooijbroek (mulle grond) 
, 4 lopst. 

 

  heide, het Osse Eusel, 5 lopst. 
16 r. 

 

  weide en heide, het Osse 
Eusel, 12 lopst. 45 roeden 

 

  den Grote Weesdries, 2 lopst. 
30 roeden 

 

  de Heggen om voorg. landen  
Adams, A. en  
Schoormans, J.B. 

huurders huis, schuur, hoff gent. de 
Nieuwe Hoeve, 1 lopst. 46 
roeden 

 

  het Osse Eusel, 5 lopst. 16 
roeden 

 

  den Hulsbosch, 7 lopst. 23 r.  
  ½ den Bogt, 10 lopst. 24 r.  
  Vesels akker, 6 lopst. 14 r.  
  de Lange vooren, 2 lopst. 30 

roeden 
 

  den Elderdijk, 2 lopst. 6 r.  
  weide den Grooten dries, 9 

lopst. 14 roeden 
 

  het Vonderken, 5 lopst. 6 r.  
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  de Heggen om voorg. landen  
van Leend, Jacobus huurder huis, schuur en hoff, gent. de 

Hoeve, 2 lopst. 25 roeden 
 

  den Vonderpad, 5 lopst. 36 r.  
  den Opper, 1 lopst. 28 r.  
  den Geerlingsakker, 2 lopst. 

39 roeden 
 

  den Garstakker, 4 lopst. 48 
roeden 

 

  Tielemans (akker), 1 lopst.  
  weide den Hijkant, 6 lopst. 43 

roeden 
 

  Land bij de Schans, 4 lopst. 4 
roeden 

 

  weide aan de Hekkens, 45 r.  
  1/3 het Vonderke, 5 lopst. 6 r.  
  het Weesken, 35 roeden  
  het Dooijbroek (woeste 

grond), 9 lopst. 1 roede 
 

  het Vonder Heiveld, 6 lopst. 
3 roeden 

 

  den Horst, 10 lopst. 35 r.  
  de Heggen om voors. landen  
  den Kerkakker, 5 lopst. 30 r.  
  den Bremakker, 4 lopst. 13 r.  
  den Raaijakker, 2 lopst. 15 r.  
  den Beemd op Hongeren, 3 

lopst. 26 roeden 
 

  het Wieke (Weike ?), 2 lopst.  
  het Heiveld, 3 lopst.  
  den Moolendijk, 2 lopst.  
  de Moolenstraat, 40 roeden  
de Kerkenarmen van Hoogemierde rentheffer   
  Schoonbrunn  
  Breda  
  Amsterdam  
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164v t/m 167, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop / transport (5x)  2-2-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johan Franciscus gemachtigde/ verkoper   
Leemans, Jan constituant   
de Gemeente Hulsel koopster den Heijdries, 4 lopst., Hulsel de heijde (o), Cornelis de 

Beer (w), Cornelis 
Schoondermark (z), de straat 
(n) 

Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Dirk loco schepen   
Panis, Peter koper huis, hof en aangelag, 4 lopst. 

30 roeden, Hulsel 
de verkoper (o), Michiel 
Rademakers (w), Cornelis 
Schoondermark (z), de straat 
(n) 

  den Weijdries, 1 lopst. 45 r.  
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van de Zanden, Jan Jan koper   
van de Zanden, Martinus idem   
van de Zanden, Peternel koopster den halven Wijdries of de 

Stipshoef, 1 lopst. 45 roeden 
de kind. Hendrik Maas (o), 
Derk van de Voort (w), 
Michiel Rademakers (z), Jan 
Marten van de Zanden (n) 

Leemans, Jacobus koper den halven Vrijsenakker, 37½ 
roeden, Hulsel 

Michiel Rademakers (o, z), 
den weg (w), Derk van de 
Voort (n) 

  ½ den Heijlaaren Beemd aan 
de Brug, 30 roeden 

de heijde (o, n), de wed. Peter 
Dijkmans (w, z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167v t/m 169, fiche 6, 
rij 2 

Registratie van machtiging 
d.d. 14-2-1810 en transport v. obligatie 

obligatie 5000 g. 20-2-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ivo, Adriaan toonder / transportant Lagemierde  
de Bergh, Jan notaris sHertogenbosch  
Hertog, Simon koopman / constituant idem  
David, Aron koopman / verkrijger Eindhoven  
Jansen, Hermanus  gelover / rentgelder Lagemierde  
de Bergh, Ego getuige   
Hubert, Willem Pieter idem   
  Hilvarenbeek, Diessen en 

Riel 
 

Verhagen, Bartel schout   
Swanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169v t/m 173, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop / transport  21-4-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Wouter e.v. * verkoper Hulsel  
de Beer, Geertruij *    
Jansen, Adriaan e.v. # verkoper   
de Beer, Maria #    
de Beer, Cornelis verkoper   
de Beer, Gerrit idem Bladel  
de Beer, Adriaan koper ½ huis, hof en aangelag, 37 ½ 

roeden, Hulsel 
de kind. Hendrik Maas (o, n), 
Cornelis de Beer (w), de gem. 
straat (z) 

  ½ den halven Grootakker, 1 
lopst. 52 ½ roeden 

de kind. Peter Roest (o), de 
wed. P. Willems (w), Wouter 
Claasen (z), Cornelis de Beer 
(n) 

  ½ den Akker voor de 
Hermesbogt, 2 lopst. 30 
roeden 

de verkopers (o), Cornelis de 
Beer (w, z), Dirk van de 
Voort (n) 

  ½  den halven Vrijsen en 
Bogtakker, 1 lopst. 54 1/3 
roeden 

Cornelis de Beer (o), de kind. 
Hendrik Maas (w), de 
Biegilde (z), de wed. Jan 
Dirks (n) 

  ½ den Hermansbogt, 2 lopst. 
30 roeden 

Dirk van de Voort (o), 
Cornelis de Beer (w), de wed. 
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Jan Dirks (z), de kind. Peter 
Roest (n) 

  ½ Jan Govers aanstee, 2 
lopst. 28 roeden 

de Roomsche gemeente (o), 
Wouter Claasen (w), de straat 
(z), Steven van der Aa (n) 

  ½ het Groes hoog en laag, 2 
lopst. 

de kind. Jan Adriaans (o, w, 
z, n) 

  ½ de helft van den Arting, 1 
lopst. 51 roeden 

de kind. Jan Adriaans (o), een 
karweg (w), Jan Koolen (z), 
Cornelis de Beer (n) 

  ½ Land de Kesie, 1 lopst. 10 
roeden 

de kind. Jan Adriaans (o), een 
karweg (w, z), Jacobus Maas 
(n) 

  ½ den Liskensakker, 1 lopst. 
30 roeden 

de kind. Peter Roest (o), 
Cornelis de Beer (w, z), de 
Biegilde (n) 

  ½ perc. in het Aangelag, 1 
lopst. 

……. 

  ½ van 2/3 in de Voorste 
Arting, 1 lopst. 20 roeden 

den weg (o), Jan van de 
Zanden (w), Peter Maas (z), 
Adriaan van den Broek (n) 

  ½ van nog 2/3 den Arting, 2 
lopst. 28 roeden 

de kind. Jan Adriaans (o), een 
weg (w), Cornelis de Beer 
(z), Adriaan van den Broek 
(n) 

  ½ den Nijskenshoek, 2 lopst. 
58 roeden 

Wouter van der Aa (o, w, n), 
de heijde (z) 

  ½ den Agtersten Arting, 1 
lopst. 

een weg (o), de straat (w), Jan 
van der Heijden (z), Dirk van 
de Voort (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
de (gewezen) Abdij van St. Truijen renthefster   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Dirk idem   
 schout / secret.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v en 174, fiche 6, 
rij 3 

Verkoop / transport  28-4-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Lambert i.n.v. voogd / verkoper   
Hanegraaf, Peter i.n.v. toeziender / idem   
Dijkmans, (onm. kind *) Cornelis +    
van Rooij, Geertruij (+ ?) moeder van *   
van Hart, Jan i.n.v. voogd / verkoper   
Olieslagers, Jan Baptist i.n.v. toeziender / idem   
Dijkmans, (minderj. dochter #) Peter +  Alphen  
Haremans, Dimphena + moeder van #   
Dijkmans, Petronella koopster huisje en hoff, Lagemierde 

aan het Mispeleind 
Jan van Doorn (o, n), Mattijs 
van Loon (w), de straat (z) 

Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt idem   
 schout / secret.als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 3, foto 10 
t/m rij 4, foto 4 

Registratie van Verkoop / transport 
d.d. 24-6-1809 

 ca. 4-1810  
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roosen, Adriaan verkoper   
Roosen, Embregt idem Raamsdonk  
Roosen, Theodorus koper Hilvarenbeek  
  ½ huis, stal, schuur en hof, 

Dun (Hilvarenbeek) 
eigen erf (o, n), de gem.weg 
(w), de stroom (z) 

  ½ de Korte Vooren, 8 lopst. 
30 roeden (waarvan 1 lopst. 
12 roeden houtwas) 

Martinus Huismans (o), een 
akkerweg (w), de erfgen. 
Peter Hermans (z), de heide 
(n) 

  ½ den Langen akker, 5 lopst. 
5 roeden (9 roeden houtwas) 

Jacobus van Dijk (o, w), Jan 
Verhegge (z), eigen erf (n) 

  ½ den Hoogen hof, 9 lopst. 7 
roeden (4 lopst. 26 r. groes) 

Cornelis Besters (o), de heide 
(w), eigen erf (z), de heide (n) 

  ½ den Sluisakker, 5 lopst. 10 
roeden (2 lopst. 6 r. houtwas) 

de stroom (o, z), Cornelis 
Besters (w), de kind. Antonij 
van Eijndooven (n) 

  ½ van 4 lopst. 42 roeden 
groes en houtwas, Bosje over 
de straat en het Bosje aan den 
hof 

de straat (o), de erfgen. Peter 
Hermans (w, n), de stroom 
(z) 

  ½ Dries bij het huis, 4 lopst. 
42 roeden en dries agter het 
huis 3 lopst. 8 roeden 

de stroom (o), de straat (w), 
eigen erf (z, n) 

  ½ heide de Leegste, 5 lopst. 
18 roeden 

de kind. Adriaan Schellekens 
(o, n), Peter van de Ven c.s. 
(w), gemeentebos (z) 

  ½ groes de Leegste, 4 lopst. 
34 roeden 

eigen erf (o, w, z, n) 

  ½ heide de Leegste, 4 lopst.  
  ½ heide de Leegste, 8 lopst. 

30 roeden 
 

Zaal, J.B. rentheffer Hilvarenbeek  
de Jonge, mr. F.A.    
  2/3 van ca. 4 lopst. den 

Koutert of  Krommen, Lage 
Mierde 

de stroom (o, w, n), Peter 
Janssen (z) 

Leesten, Mattijs rentheffer   
van Loon, Matthijs idem   
Tasset, Johan schout Hilvarenbeek  
Vervoort, Johannes Antonij schepen   
Naaijkens, Cornelis idem   
Huijsmans, M. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 4, foto 5 
t/m 11 

Verkoop / transport  22-5-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Dirk verkoper Lommel  
Kools, Dirk idem Reusel  
Hermans, Jan koper Hoogemierde  
  stal, schop, 1/3 aangelag (o), 

1 lopst. 21 roeden, 
Hoogemierde 

Wouter Huijbregts (o), z.m. 
den Keizer (w), de straat (z), 
de wed. Jan Baptist Lemmens 
(n) 

  den Bosakker, 41 roeden Jan van den Heuvel (o, w), 
Jan Jacob Luiten (z), de wed. 
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Hermanus Dijkmans (n ?) 
  den Looakker, 1 lopst. 24 

roeden 
z.m. de Keizer (o), Peter 
Huijbregts (w), de wed. 
Hendrik Crolle (z), Hendrik 
Panjoel (n) 

  1/3 het Eersel, 46 roeden de rivier (o), Jan Baptist 
Luiten (w, z, n) 

  2/3 de halve keuken met 1/3 
aangelag, het geheel 1 lopst. 
21 roeden 

Wouter Huijbregts (o), z.m. 
de Keizer (w), de straat (z), 
de wed. Jan Baptist Lemmens 
(n) 

  2/3 den Valakker, het geheel 
1 lopst. 27 roeden 

de wed. Hermanus Dijkmans 
(o), Cristiaan Panjoel (w), de 
straat (z), Antonij Beijens (n) 

  2/3 Weiveld aan de Zoetreijt, 
het geheel 45 roeden 

Jan van den Heuvel (o), kind 
Gerrit Hermans (w), 
Hermanus Dijkmans (z), 
Francus van Eijndoven (n) 

  2/3 van 1/3 Eersel, het geheel 
46 roeden 

de rivier (o), Jan Hendrik 
Luijten (w, z, n) 

  5/9 van ½ huis, hof en 
aangelag, samen 4 lopst. 4 
roeden, Hoogemierde 

Wouter Huijbregts (o), z.m. 
de Keizer (w), de straat (z), 
de wed. Jan Baptist Lemmens 
(n) 

  5/9 den Groten akker, het 
geheel 1 lopst. 45 roeden 

Wouter Huijbregts (o), den 
Armen (w, z, n) 

  5/9 groes de Voort, het geheel 
2 lopst. 

Arnoldus van Hees c.s. (o), 
Jan de Hont (w), Jan Baptist 
Luijten (z), de heijde (n) 

  5/9 de Groote Hofstad, het 
geheel 3 lopst. 14 roeden 

de straat (o), z.m. de Keizer 
(w, n), kind. Jan Josephus 
Lemmens (z) 

  5/9 het Loo, het geheel 1 
lopst. 9 roeden 

z.m. de Keizer (o, w), de 
wed. Jan Tops (z), Jan 
Hendrik Leijten (n) 

  5/9 heiveld aan den 
Brerensdijk (Brevensdijk ?), 
het geheel 3 lopst. 30 roeden 

Wouter Huijbregts (o), 
Willem Martens (w), de heide 
(z, n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 4, foto 12 
en rij 5, foto 1 

Verkoop / transport  2-10-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Berg, Mattijs verkoper Hoogemierde  
Crolle, Franscus koper den Vossenhof, 50 roeden, 

Hoogemierde 
Gerrit Kools (o), Cristiaan 
Panjoel (w), de gem. straat 
(z), Jan Lemmens (n) 

het Kantoor der Geestelijke goederen rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 5, foto 1 
t/m 11 

Verkoop / transport  18-10-1810  
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Michiel verkoper Lagemierde  
Dijkmans, Embregt koper   
Dijkmans, Maria koopster   
Dijkmans, Catharina idem   
Dijkmans, Elisabeth idem 1/21 huis en hoff, het geheel 

2 lopst. 42 roeden, 
Lagemierde 

Adriaan Verbaanderd (o), de 
kopers c.s. (w, n), de straat 
(z) 

  1/21 den Bogt vooraan, het 
geheel 1 lopst. 34 roeden 

Antonij van Baar (o, w, n), de 
kopers (z) 

  1/21 het Jacobs akkerke, het 
geheel 53 roeden 

Bartel Verhagen (o), de wed. 
Willem de Laat (w), de straat 
(z, n) 

  1/21 den Bogt van Jan 
Joosten, het geheel 2 lopst. 47 
roeden 

Antonij van Baar (o, n), de 
eigenaars (w), de straat (z) 

  1/21 den Heijbogt, het geheel 
3 lopst. 9 roeden 

Bartel Verhagen (o), Anthonij 
Verhagen (w), Peter 
Hanegraaff (z), de straat (n) 

  1/21 Voortland of Lange 
vooren, het geheel 4 lopst. 44 
roeden 

een weg (o), Jan Cornelissen 
(w), de kopers (z, n) 

  1/21 de Groote Els, het 
geheel 2 lopst. 38 roeden 

de kopers (o, n), de wed. 
Willem de Laat (w), Antonij 
van Baar (z) 

  1/21 den Donkbeemd, het 
geheel 6 lopst. 1 roede 

de wed. Willem Havermans 
(o), Adriaan van de Zanden 
(w), de Armgelders van 
Reusel (z), heijvelden (n) 

  1/21 den Kuijpert, het geheel 
2 lopst. 57 roeden 

de heijde (o, w), Peter 
Hanegraaff (z), de rivier (n) 

  1/21 het Hijbugtje, het geheel 
1 lopst. 

de wed. Laureijns van Beers 
(o), de wed. Willem de Laat 
(w), Peter Hanegraaff (z), de 
heijde (n) 

  1/21 den Rooijbeemd, het 
geheel 1 lopst. 40 roeden 

Antonij van Baar (o), de wed. 
Willem de Laat (w), Peter 
Hanegraaff (z), de heijde (n) 

  1/21 het Heijveld aan de 
steede, het geheel 2 lopst. 24 
roeden 

Jan Smolders c.s. (o), Bartel 
Verhagen (w), Antonij 
Verhagen (z), Peter 
Hanegraaff (n) 

  1/21 het Heijveld aan het 
straatje, het geheel 1 lopst. 10 
roeden 

Bartel Verhagen (o), de 
kopers (w), de straat (z), de 
heijvelden (n) 

  1/21 van ¼ in ’t Kleijn 
Elsken, het geheel 32 ¾ 
roeden 

Adriaan Verbaanderd (o, n), 
Adriaan van Beers (w), de 
kopers (n) 

  1/21 de Schuurplaats, het 
geheel 10 roeden 

de wed. Laureijns van Beers 
(o, n), de kopers (w, z) 

  1/21 huis, hoff en aangelag, 
het geheel 4 lopst. 2 roeden 

kind Arnoldus van Hees (o), 
Antonij van Baar (w, z, n) 

  1/21 den Buntakker, het 
geheel 3 lopst. 10 roeden 

Antonij van Baar (o), kind 
Arnoldus van Hees (w), een 
straatje (z), een weg (n) 

  1/21 den Ronkert, het geheel 
1 lopst. 37 roeden 

een weg (o, w), Jacobus Fiers 
(z, n) 

  1/21 het Voorland, het geheel 
3 lopst. 

de kopers (o), een weg (w), 
Jacoba Markx (z), Bartel 
Verhagen (n) 
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  1/21 den Mispelbogt, het 
geheel 3 lopst. 30 roeden 

Adriaan Verbaanderd (o), een 
weg (w), kind Arnold van 
Hees (z), een straatje (n) 

  1/21 den Beemd aan het 
Rouwken, het geheel 3 lopst. 
20 roeden 

Antonij Verhagen (o), 
Antonij van Baar (w), de 
kopers (z), de rivier (n) 

  1/21 den Diestersen Beemd, 
het geheel 2 lopst. 11 roeden 

Jan van Doorn (o), de straat 
(w), Bartel Verhagen (z), 
Hermanus Janssen (n) 

  1/21 Wijveld Eusel, het 
geheel 3 lopst. 14 roeden 

Antonij Verhagen (o), een 
gagelveld (w), de heijde (z), 
de rivier (n) 

  1/21 den Veterbeemd, het 
geheel 3 lopst. 5 roeden 

Peter Hanagraaff (o, w, z), de 
rivier (n) 

  1/21 het Leembugtje, het 
geheel 2 lopst. 

Antonij van Baar (o, n), kind 
Arnoldus van Hees (w), 
Bartel Verhagen (z) 

  1/21 den Houtert, het geheel 
1 lopst. 3 roeden 

de straat (o), de wed. 
Laureijns van Beers (w), 
Bartel Verhagen (z), Jan 
Gijsbers (n) 

  1/21 van ¼ in het Klein 
Elsken, het geheel 32 ¾ 
roeden 

de kopers (o), de wed. 
Willem de Laat (w), Adriaan 
Verbaanderd (z), Adriaan van 
Beers (n) 

  1/21 kamer en schuur met de 
aansteede, het geheel 54 
roeden 

Jan Smolders (o), de wed. 
Laureijns van Beers (w, n), 
de straat (z) 

  1/21 den Bogt, het geheel 1 
lopst. 34 roeden 

de eigenaars (o, w), een 
straatje (z), Antonij van Baar 
(n) 

  1/21 groes den Houtert, het 
geheel 1 lopst. 3 roeden 

Adriaan Verbaanderd (o), de 
wed. Laureijns van Beers (w), 
Antonij Verhagen (z), Jan 
Gijsbers (n) 

  1/21 groes het Klijn Elsken, 
het geheel 1 lopst. 5 ½ roeden 

Adriaan Verbaanderd (o, n), 
de kopers (w, z) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 5, foto 12 
t/m fiche 7, rij 1, f. 5 

Verkoop / transport  22-10-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijndooven, Francus verkoper Lagemierde  
van Eijndooven, Jan idem   
van Eijndooven, Mechteld verkoopster   
van Eijndooven, Elisabeth idem   
van Eijndooven, Anna idem   
Hermans, Thomas e.v. *    
van Eijndooven, Johanna * verkoopster Hoogemierde  
Robben, Jan koper ½ huis, hoff en aangelag, het 

geheel 1 lopst. 46 ½ roeden, 
Lagemierde 

den dijk (o), Peter Adriaans 
(w), de heijde (z), de kind. 
Steeven Paridaans (n) 

  ½ het Beeksken, het geheel 1 
lopst. 18 roeden 

kind. Steeven Paridaans (o), 
de wed. Nicolaas van Loon 
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(w), de koper (n) 
  ½ van ½ Land in den 

Hoogenbogt, het geheel 4 
lopst. 17 roeden 

kind. Antonij van de Zanden 
(o), Adriaan Lemmens (w), 
Peter Adriaans (z), de kind. 
Steeven Paridaans (n) 

  ½ van ½ Land op de Leemen, 
het geheel 2 lopst. 20 roeden 

het Beekestraatje (o, z), een 
weg (w), Peter Adriaans (n) 

  ½ van ½ Land op de 
Looijkens, het geheel 1 lopst. 
21½ roeden 

Peter Adriaans (o), de wed. 
Walterus van Loon (w, n), de 
straat (n ?) 

  ½ Land op den Beekakker, 
het geheel 1 lopst. 43 ½ 
roeden 

de koper (o), de wed. Peter 
Willems (w), het 
Berkestraatje (z), een weg (n) 

  ½ van ½ de Beerschot, het 
geheel 2 lopst. 2 roeden 

Peter Adriaans (o, w), Peter 
van de Pol (z), het 
Beekestraatje (n) 

  ½ van ½ van de Agterste 
Beeken, het geheel 56 roeden 

de koper (o), de kind. Antonij 
van de Zanden (w), Peter 
Adriaans (z), het 
Beekestraatje (n) 

  ½ het Hoekx Heijveld, het 
geheel 1 lopst. 15 roeden 

de heijde (o, w, n), Adriaan 
Lemmens (z) 

  ½ het Heijveld in de 
Heijlaaren, het geheel 4 lopst. 
7 roeden 

Adriaan en Wouter van de 
Zanden (o), Peter Joris Peters 
(w), Adriaan Janssen (z), Jan 
Embregt Lemmens (n) 

  ½ het Heijveld in de 
Looijkens, 1 lopst.  

de gem. straat (o, n), Willem 
van der Ceelen (w), Jacobus 
van den Hout (z) 

  ½ groes de Beeke, het geheel 
1 lopst. 28 roeden 

Adriaan Lemmens (o), de 
koper (w), Evert Vrijssen (z), 
het Beekestraatje (n) 

  ½ Wouter Paridaans 
Beekakker, het geheel 1 lopst. 
30 roeden 

de koper (o, w), het 
Beekestraatje (z), de gem. 
akkerweg (n) 

  ½ Land in den Boschakker, 
het geheel 1 lopst. 30 roeden 

Adriaan Lemmens (o, z), een 
weg (w), Wouter Lemmens 
(n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
 schepenen etc.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 1, foto 6 
t/m rij 2, foto 5 

Transport (na openbare verkoop )(11x)  5-11-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed.v. Cornelis van 
den Heuvel 

verkoopster Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan verkoper   
van den Heuvel, J. Cornelis idem   
, Cornelis e.v. * idem   
van den Heuvel,  Maria *    
van den Heuvel, Antonij verkoper Goirle  
Adams, Jacobus e.v. # idem Bladel  
van den Heuvel, Hendrina #    
van den Heuvel, Peter verkoper Poppel  
van der Avoort, Adriaan e.v. ^ verkoper Alphen  
van den Heuvel, Maria Anna ^    
van Poppel, Jan koper huijzinge, hof en aangelag, 8 

lopst. 20 r., Hoogemierde 
Jan Huijbregts (o), Cornelis 
Janssen (w), de straat (z), 
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Josephus Larmit (n) 
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Verbaanderd, Cristiaan koper den Beemd in de Hoolstraat, 

1 lopst. 54 roeden, 
Hoogemierde 

de rivier (o), P. Huijbregts 
(w), de straat (z), de wed. 
Hermanus Dijkmans (n) 

  Eersel daaraan, 1 lopst. 12 
roeden 

als voor 

Huijbregts, Peter koper den Paaijkloot, 1 lopst. 12 
roeden 

z.m. de Keizer (o, n), de wed. 
Jan Franssen (w), de wed. 
Hermanus Dijkmans (z) 

de Kerk van Lagemierde renthefster   
Huijbregts, Antonij koper   
Huijbregts, Elisabeth koopster   
Huijbregts, Clazina idem het Land neffens den Langen 

akker, 1 lopst. 27 roeden, 
Hoogemierde 

Johannis Panis (o, n), Adriaan 
Wittens (w), Josephus Larmit 
(z) 

  ½ Land den Langen akker, 2 
lopst. 28 roeden 

Josephus Larmit (o), kind. 
Hendrik Luijten (w), Adriaan 
Wittens (z), Gerrit Kools (n) 

  een Bosken, 2 ½ roeden  
  een Bosken, 2 ½ roeden  
  Beemd, 1 lopst. 40 roeden Josephus Schoormans (o), de 

gem. Reusel (w), Jan Baptist 
Lemmens (z), de heijde (n) 

Huijbs, Johan Petrus koper ’t Land inden Hoogakker, 1 
lopst. 12 roeden 

de wed. Jan Franssen (o), 
Cristiaan Panjoel (w), kind 
Jan Vromans (z), de koper (n) 

van Oostade (Ostade), Wouter koper perc. gent. huis en hoff met 
den Teuwe steede, 3 lopst. 36 
roeden 

Josephus Schoormans (o), de 
heijde (w), de straat (z), 
Mattijs van Vessem (n) 

van den Borne, Jan koper   
van den Borne, Hendrik idem   
van den Borne, Jacobus idem   
van den Borne, Peternel koopster   
van den Borne, Adriaan koper het Nieuwveld, 1 lopst. 45 

roeden 
de heijde (o, w), Jan 
Huijbregts (z, n) 

Markx, Cornelis koper de Schuurplaats in Fikke 
steede, 30 roeden 

Mattijs van Vessem (o, n), de 
heijde (w), Bastiaan Merkx 
(z) 

van Poppel, Jan koper weide, Nieuw erve, 2 lopst. 
39 roeden 

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

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 2, foto 6 
t/m 8 

Verkoop / transport  20-12-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, J.F. secretaris / gemacht. / 
verkoper 

Lagemierde  

Ruijf ?, Cornelis e.v. * constituant sHertogenbosch  
Aarts, Hendrina *    
van Fenema ?, Petrus Henricus notaris sHertogenbosch  
Lemmens, Wouter koper   
Versand, Wouter koper 1/3 huis, hoff en aangelag, 2 

lopst., Lagemierde 
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  1/3 den Donkbeemd met den 
Zanthorst daaraan, 2 lopst. 
11½ roeden 

 

  ½ het Heijveld in de 
Heijlaaren, 2 lopst. 

 

  1/3 Land op den Boschakker, 
1 lopst. 30 roeden 

 

  1/3 van 1/3 in het Nieuwveld 
aan de Werstad, 1 lopst. 34 r. 

 

  1/3 in het Voorste Raakschot, 
1 lopst. 50 roeden 

 

  1/3 het Agterste Raakschot, 1 
lopst. 41 roeden 

 

  1/3 Land op den Boonhoff, 2 
lopst. 15 roeden 

 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeijnen idem   
den Armen van Lagemierde idem   
den Armen van Hulsel idem   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt idem   
 secretaris als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 2, foto 9 
t/m rij 3, foto 1 

Erfdeling  20-12-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Wouter e.v. *    
Aarts, Johanna * condividente huis, hof en aangelag, 2 

lopst., Lagemierde 
de condiv. (o, z), Jan Embregt 
Lemmens (w), de heijde (n) 

  den Donkbeemd met den 
Zanthorst daaraan, 2 lopst. 
11½ roeden 

de heijde (o), kind Paulus 
Goris (w), Peter Hanegraaff 
(z), Peter Adriaans (n) 

  het Heijveld in de Heijlaaren, 
2 lopst. 

de wed. Jan Baptist van Loon 
(o), Adriaan van Gils (w), Jan 
Jacobs (z), Michiel van Beers 
(n) 

  ½ van 1/3 van ’t Nieuwveld 
aande Werstad, het geheel 1 
lopst. 34 roeden 

Peter Janssen (o), Cornelis 
Swaanen (w), de heijde (z, n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeinen idem   
den Armen van Lagemierde idem   
den Armen van Hulsel idem   
Versant, Wouter e.v. #    
Aarts, Maria # condividente Land op den Boschakker, 1 

lopst. 30 roeden 
Adriaan Lemmens (o), Jan 
Robben (w), een weg (z, n) 

  ½ van 1/3 van het Nieuwveld 
aan de Werstad, het geheel 1 
lopst. 34 roeden 

Peter Janssen (o), Cornelis 
Swaanen (w), de heijde (z, n) 

  het Voorste Raakschot, 1 
lopst. 50 roeden 

de heijde (o, w, z, n) 

  het Agterste Raakschot, 1 
lopst. 41 roeden 

de heijde (o, w, n), Jan van 
Doorn (z) 

  Land op den Boonhoff, 2 
lopst. 15 roeden 

de eerste condiv. (o, n), 
Adriaan Lemmens (w), 
Michiel van Beers (z) 

…….., + wed.v. Jan Arn. Aarts moeder / erflaatster   
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 schepenen etc.als voor   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 3, foto 2 en 
3 

Verkoop / transport  20-12-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Cristiaan verkoper Hoogemierde  
Franssen, Josephus koper den Ansems akker, 1 lopst., 

Hoogemierde 
Albert Riebergs (o), Josephus 
Larmit (w), kind v. Gerrit 
Hermans (z), de wed. Jan 
Franssen (n) 

  Hilvarenbeek  
(St. Huijbertcijns) 

 

Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 3, foto 4 en 
5 

Verkoop / transport  29-12-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus hoofdman / verkoper   
Vromans, Antonij deken / idem   
Hanegraaff, Peter deken / idem   
de Conflorie of Biegilde, Lagemierde    
Naaijkens, Jan koper den Gansenpoel akker, 1 

lopst. 40 roeden, Lagemierde 
een weg (o), Jacoba Markx 
(w), Bartel Verhagen (z), 
Peter Hanegraaff (n) 

Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt idem   
 schout / secret.als voor   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 3, foto 6 en 
7 

Verkoop / transport  31-12-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Adriaan hoofdman / verkoper   
Panjoel, Hendrik deken / idem   
van Helmond, Peter deken / idem   
Gilde van St. Ambrosius, Hoogemierde    
Adams, Adriaan koper den Hoogenakker, 2 lopst. 40 

roeden, Hoogemierde 
Peter Adams (o), Antonij 
Vromans (w), Cristiaan 
Verbaanderd (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  den halven Steenakker, 1 
lopst. 39 roeden 

Wouter Huijbregts (o), Gerrit 
Kools (w), Peter Adams (z), 
Jan Baptist Lemmens (n) 

Swaanen, Cornelis schepen Lagemierde  
Martens, Willem idem Hoogemierde  
 schout / secret.als voor   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 7, rij 3, foto 8 
t/m 10 

Verkoop / transport  31-12-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Marie verkoopster Lagemierde  
Fiers, Jacobus koper huis, hoff en aangelag, 4 

lopst. 32 roeden, Lagemierde 
Willem van Beers (o), de 
straat (w), de koper (z), de 
wed. Adriaan van de Ven (n) 

  het Nieuwveld van Adriaan 
Gooris, 50 roeden 

de wed. Jan van Hoogstraten 
(o, n), Adriaan Otten (w), de 
wed. Jan Tops (z) 

  den Heijlaaren beemd, 1 
lopst. 5 roeden 

de rivier (o), de wed. Jan 
Baptist van Loon (w). de 
verkoopster (z), de wed. 
Adriaan van de Ven (n) 

  perc. in den Heijlaaren beemd 
over de Aa, 48 roeden 

Willem van Beers (o), de 
rivier (w), de wed. Jan 
Baptist van Loon (z), de wed. 
Adriaan van de ven (n) 

  perc. in den Hijlaaren 
(beemd?) , 48 roeden 

als voor 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 3, foto 11 
t/m rij 4, foto 2 

Verkoop / transport  31-12-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Adriaan verkoper / voogd Middelbeers  
Adriaans, (onm. kind ) Maria +    
Adriaans, Hendrik koper Hulsel  
Adriaans, Cornelis idem ½ huis, hof en aansteede van 

Jacobs Daniels, het geheel 6 
lopst. 57 roeden, Hulsel 

 

  ½ van ½ van 2/7 Land in den 
Arting, het geheel 2 lopst. 12 
roeden 

 

  ½ van ½ den Heijbeemd voor 
en over de Aa, het geheel 1 
lopst. 15 roeden 

 

  ½ Land de Kesie, het geheel 
50 roeden 

 

  ½ Land in het Bugtje, het 
geheel 2 lopst. 20 roeden 

 

  ½ het Klein Kerkakkerke, het 
geheel 23 roeden 

 

  ½ van ½ Weiveld in het Ven, 
het geheel 2 lopst. 

 

  ½ perc. in de Aansteede van 
Joost Lucas, het geheel 3 
lopst. 30 roeden 

 

  ½ erve in de Aansteede van 
Jacob Daniels, 2 lopst. 8 r. 

 

  ½ den Heijbeemd over de Aa, 
het geheel 1 lopst. 15 roeden 
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  ½ van 1/7 Land den Arting, 2 
lopst. 12 roeden 

 

de gew. Abdij van St. Truijen renthefster   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
den Armen van Hulsel idem   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Derk idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 3 
t/m 8 

Erfdeling  31-12-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Cornelis condivident ½ huis (o), Hulsel  
  ½ van 3/7 in de Aansteede 

van Jacob Daniels, 6 lopst. 57 
roeden 

 

  ½ van ½ van 2/7 Land den 
Arting, het geheel 2 lopst. 12 
roeden 

 

  den Heijbeemd voor en over 
de Aa, 1 lopst. 15 roeden 

 

  Land de Kesie, 50 roeden  
  ½ Land het Bugtje, het geheel 

2 lopst. 20 roeden 
 

  ½ perc. in de Aansteede van 
Joost Lucas, 3 lopst. 30 r. 

 

  ½ perc. in de Aansteede van 
Jacob Daniels, het geheel 2 
lopst. 8 roeden 

 

  ½ va 1/7 Land den Arting, het 
geheel 2 lopst. 12 roeden 

 

de gew. Abdij van St. Truijen renthefster   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen idem   
den Armen van Hulsel idem   
Adriaans, Hendrik condivident ½ huis (w), Hulsel  
  ½ Aansteede van Jacob 

Daniels, 6 lopst. 57 roeden 
 

  ½ van ½ van 2/7 Land den 
Arting, 2 lopst. 12 roeden 

 

  ½ Land het Bugtje, 2 lopst. 
20 roeden 

 

  het Klein Kerkakkerke, 23 r.  
  ½ Weijveld in ’t Ven , 2 

lopst. 
 

  ½ Aansteede van Jacob 
Daniels, 2 lopst. 8 roeden 

 

  den Heijbeemd over de Aa, 1 
lopst. 15 roeden 

 

  ½ van 1/7 Land den Arting, 2 
lopst. 12 roeden 

 

Adriaans, Jan + vader / erflater   
Willems, Maria + moeder / erflaatster   
 schepenen etc.als voor   

 
Einde aug. 2013 


