Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 101
door E.A.M.Verspaandonk

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

1 en 1v, fiche 1, rij 2

Verkoop / transport van obligaties d.d.
16-5-1752

afschrift

10-6-1752

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Roussele, Hubert e.v. *

gemachtigde /
verkoper

Maastricht

Martini, Maria Dorotea *
Martini, Henricus
Martnij (Martini), Antonius
van Mierlo, Catarina wed.v. Hubertus
Martinij +
Thielen, Leonard
de Beeden van Brabant
het Corpus van Hulsel
van Boexmeer, Coenraet
Schoneus, mr. Adriaan
Smits, Leonard Johan
van Hurn, Frans
Blanckendael, D.
Dirckx, Ansem Peeter
van der Heijden, Cornelis
van de Graaf, A.

constituant
idem
erflaatster
notaris
rentgelder
idem
eerst rentheffer
advocaat / koper
schepen / getuige
idem

Maastricht
sHertogenbosch

schepen
idem
gesw. subst. secretaris

Hulsel

sHertogenbosch

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

2 t/m 3v, fiche 1, rij 2

Verkoop / transport van obligaties d.d.
26-5-1756

afschrift

22-6-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Rijnharts, Johan Bernard

rechter / gemachtigde

Bilterbeek (Billerbeck bij
Münster)

Reinhartz, Ferdinant Lutger
Rijnhartz, Sophia Theodora e.v. *
Contzen, Adolph Willem *
de Heere Prince van Keulen als
bisschop van Münster #
Aleman, Johan Hendrick
Müller, Johan Sigismant
Rademakers, Cathaline

constituant
constituante
kapitein van #

Giesen, Johan Hendrick + e.v. *
van Wamel, Maria + *
van Wamel, Johan +
Keuchenius, Paulus
Wijgaarts, Cornelis

erflater
daarvoor erflaatster
daarvoor erflater
predikant / verkrijger
notaris / procureur /
mede verkrijger
rentheffers
schepen / getuige
idem

Fransen, (kinderen) Jan
Bon, J.
Verspijk, A.
van Heurn, Frans
vande Sande, Wout
vanden Borne, Peeter
Duijtz, E.

notaris
notaris
huidige huurster

schepen
idem
subst. secretaris

Bilterbeek
Münster
eene grote hoeve lands, huijs,
schuer, schop, hoff, hooij- ,
weij- en teullanden, ca. 70
lopst. 10 roeden, Lagemierde
ontrent de pastorije ofte
predikantswoning (vrijdom
van tienden)

Oirschot
Hilvarenbeek
sHertogenbosch
Poppel
sHertogenbosch

Lagemierde
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opmerkingen

datum

4 t/m …., fiche 1, rij 2 Verkoop / transport van gemeentegrond
t/m rij 3

folio no.

soort akte

afschrift

17-6-1788 en
22-7-1788

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verster, Abraham
Deutz, Jacob Marten
de Leen en Tolkamer
Bastide, mr. Abraham

leenman
idem

van Rhemen tot Rhemenshuizen,
(hooggeb. gestr. heer en mr.) Wilt
Gerard Johan *
de Regenten van Hoogemierde
van Erven, Waltherus
van de Weijer, Jan Francis
Huijbregts, Hendrik

van Heurn, J.H.
de Roon, C.
van Ostaden, Joseph

sHertogenbosch
leenman /
gemachtigde van *
raad en rentmr.
generaal der
Domeinen v. Brabant
verkopers
gezw. landmeter
landmeter der
Domeinen
koper / verkrijger
(no. 1)

gezw. klerk
koper / verkrijger
(no. 2)

Luijten, Jan Hendrik

koper / verkrijger
(no. 3)

van de Geevel, Wouter

koper / verkrijger
(no. 4 en 5)

Willems, Cornelis

koper / verkrijger
(no. 6)
koper / verkrijger
(no. 7)

Merks, Adriaan

Huijbrechts, Willem

koper / verkrijger
(no. 8)

……., wed.v. Hendrik van Helmond

koopster / verkrijgster
(no. 9)

Gerrits (Geerts), Hendrik

koper / verkrijger
(no. 10)
verkrijgster (gratis)
10-6-1788

Dirks, Maria wed.v. Antonij van den
Heuvel

perc. heide aan het eind van
de verkrijger / Cornelis van
de Arendonkse straat, 3 lopst. den Heuvel (z), de
, Hoogemierde
Arendonkse baan (o), de gem.
weg (n), de gemeente (w)

perc. aan het Hoog aan den
Heikant, 2 lopst. 24 roeden
perc. aan de Haanrijt, 6
roeden

Mathijs van den Bergh (w),
de gemeente
den Reuselsen dijk (z, w), de
verkrijger (o), de gemeente
(n)
perc. aan het einde van de
Aelbert de Kort (o), de
Arendonkse straat, 2 lopst.
Arendonkse straat (w, z), de
gemeente (n)
perc. in de Smitstraat, 1 lopst. de kind. Hendrik Luijten (n),
42 roeden 72 voeten
de gemeente
perc. aan den Ouden Dijk, 3
de kind. Hendrik Luijten (o),
lopst.
de gemeente (w, z), een
heiweg (n)
perc. aan den Ouden Dijk (z), de kind. Hendrik Luijten (o),
3 lopst.
de gemeente (w, z), de
verkrijger (n)
perc. voorbij het Huisven, 4
het Huisven (o), de gemeente
lopst.
perc. gemeente, 2 lopst., den Adriaan Willems (o), een
Brouwketel
voetweg (w), de gem. heide
(z), den Brouwketel (n)
perc. voor aan de Santkuil
de gemeente (n), Waltherus
onder Kuldersroode, 4 lopst. Lemmens / de kind. Jan van
29 roeden
Leend (o), de wed. van den
Heuvel (z), de gem. straat (w)
perc. aan den Twisselt, 3
de gemeente (o), de
lopst.
verkrijgster (z, w), de
Twisseltse vijvers (n)
perc. aan het einde van de
de gem. straat (n, o), Hendrik
Smitstraat, 2 lopst.
Geerts (w, z)
perc. in het Kuijldersroode,
de vroente (o, n), de gem.
ca. 1 lopst., Hoogemierde
straat (w, z)

Einde okt. 2012
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