Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 204
door E.A.M.Verspaandonk

folio no.

soort akte

fiche 1, rij 1, foto 2
t/m rij 4, foto 3

Openbare verkoop goederen

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van de Sanden, Adriaan
Gooris, Jan
Gooris, Poulus
de Voogt, Catharina
de Proost, Maria
van de Sanden, Wouter +
van der A (Dera), Peeter
Adams, Jacobus
Adriaans, Corstiaan
Ansems, Jan
Baltus, Aelds. (Arnoldus)
van Beers, Govert
Bekkers, Corn.
van Bezouw, Peeter
de Bruijn, Lambert
Deckers, Jac.
Dijkmans, Embregt
Dijkmans, Emme

verkoper
idem
idem
verkoopster
idem
erflater
koper
idem
idem
bieder
koper (i.n.v.)
idem
idem
idem
koper / borg
koper
borg
koopster ?

Dijkmans, Peter

koper

Dijkmans, Walterus

koper / borg

Dircx, Jan
Dircx, Peeter
Fredrix, Jan
Gijsbers, Jan
van Gils, Drik
Gooris, Jan

borg
koper
idem
idem
idem
idem

Gooris, Paulus
Goovers, Jan
Goutsmits, Jan
van der Heijden, Corst.
Hendrix, Jan
Hendricx, Jan Marc.
Hoemans, Bartel
van den Hout, Jacob
Kastelijns, Jan
de Kort, Peeter Ds.
Kuijpers, Arnoldus
de Laat, Willem
Leemans, Hendrik
Leesten, Francis
Lemmens, Adriaan
Lemmens, Jacobus

idem
idem / borg
idem
idem
idem
idem / borg
idem
idem / borg
bieder
koper
koper / borg
idem
koper
idem
idem
idem / borg

datum
5-11-1791

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lagemierde
(tonneke)
(hagten)
(rogge)

(kalf)
(snijbank)
(vaatje, 2 stoelen etc.)
(stro)
(spaaij, dessel, boterteil)
(handketel, koekepan, deken,
roomteilen, riek, koebak 2x,
bed en peulin, tafel)
(meelkorf, sijgschotel, kast,
kousen, boekweitkaf)
(zaaikorf, touw, eemer,
rommel, moespot, rommel,
stand, lamp, zaal etc., trog,
peertsbak, kastje, ploeg,
spinnewiel, rommel, aardkar,
hoogkar, zwartbonte koe,
boonstaken)
(zwartbonte koe)
(deken)
(zwart kalf)
(mutsaart)
(tinnen schotel, rommel,
koebak 2x, tafel, zeijsie,
rogge )
(haverstro)
(boterkorf, zwarte koe)
(paar raderen)
(ossejuk, tobbeken, koebak)
(stoel)
(kalf)
(rommel)
(zeijsie)
(bijl)
(haam)
(keel)
(witbonte koe)
(haal)
(rigt ?, melkton)
(schaal en gewicht,
haargetouw, rigt, kemp, os)
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Linkels, Jan
van Loon, Michiel
Luijten, Jan Tist
Naaijkens, Wilbort
van Ouvra (van Overa), Hendrik
van Ouva (van Overa), Jan
Paridams (Paridaans), Steeven
de Proost, Hendrik
Rombouts, Jan
van Rooij, Jan
Roosen, Dirk
van de Sanden, Adr.

koper
idem
idem
idem / borg
koper
idem
idem
koper / borg
koper
idem
idem
idem / borg

van de Sanden, Aert
van de Sanden, Anth.
van de Sanden, Jan
Smeulders, Klaas
Smolders, Cornelis
Smolders, Jan
Strooijbandts, Gt.
Swaans, Bart

borg
koper
idem / borg
idem
idem
idem / borg
idem
idem

Tops, Jan
van de Ven, Adr.
Verbaandert, Jan
Verhagen, Anth.
de Voogt, Catharina
Vrijssen, Evert
Willems, Cornelis Peter
Willems, Cornelis Wilbort
Verhaagen, Antonie
Leesten, Francis

idem / borg
koper
idem / borg
koper
koopster
koper
koper / borg
koper
schepen
schepen

folio no.

soort akte

fiche 1, rij 4, foto 4
t/m rij 5, foto 3

Openbare verkoop / verpachting schaar
te velde

(vat, eg, siep ?)
(koeketel)
(kreugen)
(rommel, gaffel, 2 spaijen)
(paard)
(2 stoelen)
(schup, mutsaart, hout)
(broek, rok)
(schup)
(speekhamer, vaatje)
(ossejuk)
(koebak, koeketel, kussen,
boekweitstro )
(theeketel)
(roggekaf)
(effer)
(turfschup)
(brandhout)
(korenschup, keel etc.)
(hachten, 2 vlagzeisen, man
/mand ?, kist, ploeg, aardkar,
aardkarbak)
(rommel, schup)
(melkton)
(brandijzer)
(mosterdpot)
(kandelaar etc.)
(papketel, rieken)
(boekweitkaf )
(3 stoelen, stro)

opmerkingen

datum
20-7-1750

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van der Sanden, Anna wed.v. Cornelis
Miermans (Mierdmans)
Fredricx, Dirck
van den Bergh, Willem
van den Bocht, Peeter
Coolen, Joost
de Cordt (Kort), Aelbert
Deckers, …….

verkoopster

Hoogemierde

Dijckmans, Matijs
van Gerven, Hendrick
van Hoof, Peeter
Huijbregs, Hendrick
Jansen, Jan
Lemmens, Jan
Lemmens, Wouter
Martens, Marten Jan
Paridaens, Adriaen
Patronus, …….

koper / borg
borg / bieder
koper
idem / borg
borg
koper
idem / borg / president
borg
koper
secretaris / borg

herbergier / gastheer
koper / borg
borg
koper / borg
borg
vorster / koper

(boekweit)
(boekweit)
over den padt (n) (rogge)
den Vaeracker (rogge,
sperrie)
(rogge)
den Paeracker (sperrie)
den Seeltiens bocht (rogge)
(rogge)
(boekweit)
den Hoogenbocht (boekweit)
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Poulij, Jan
van de Sande, Jan

koper
idem / borg

van de Sande, Thomas
van de Sande, Wouter
van Santvoort, Bert
Spaenjon (Panjoel ?), Corstiaen
Verbaendert, Bert
Verhagen, Jan
Willems, Joost Jacob
Vroomans, Thomas
de Cordt (Kort), Aelbertus
van de Graaf, A.

koper / borg
idem / idem
borg
koper
borg
idem / bieder
idem / bieder
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

fiche 1, rij 5, foto 4
t/m 10

Openbare verkoop / schaarhout

den Langen acker (rogge)
over den wegh inde aensteede
(rogge)
(boekweit)
het Bosackerken (boekweit)
(rogge)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

den Gemeenen Armen van Hooge- en
Lagemierde
van den Borne, Jacobus
Spangjoel (Panjoel), Corstiaan
Willems, Jacobus

provisoren / verkopers

van Laarhoven, Anthonij
Pasmans, Jan
Patronus, Frans
Schots, Cornelis
van den Borne, Jacobus
Verbaendert, Hendrik
Adriaenssen, Hendrik
van Hoof, Peeter

idem
bieder
borg
idem
koper
idem
idem
president

gastheer
koper
idem

folio no.

soort akte

fiche 1, rij 5, foto 11
t/m fiche 2, rij 3, f. 4

Openbare verkoop / verpachting van
oogst te velde

19-3-1754

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

den Poelshoff
den Vonderbeemt (den
beemdt aan het vonderken)
¼ in de Boskes en het Ven
de Rijdt

koop neffens….
aen de Hoofkens
aen Raeijmakers steede

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van de Sanden, Adriaan
Gooris, Jan
Gooris, Poulus
de Voogt, Catharina
de Proost, Maria
van de Sanden, Wouter +

verkoper
idem
idem
verkoopster
idem
erflater

……….
van der A, Jacobus
van Ackerveeken, Pieter
Beckers, Cornelis
van Bezouw, Peter
van der Ceelen, Anthonij
Dijkmans, Embregt
Dijkmans, Peter
Gooris, Jan
Gooris, Paulus
Goovers, Jan

secretaris / koper
koper / borg
koper
borg
koper
idem / borg
idem / borg
idem
idem / borg
borg
borg

datum

Jacobus Aerts

datum
13-7-1791

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lagemierde, het
Wellenseijnde
den Mispelbogt (rogge op-)
den Veeterbeemdt

’t Weijveldt
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Jacobs, Lucas
de Kort, Adriaan
de Kort, Denis
de Kort, Peter Ds.
Leesten, Francis
Naaijkens, Wibord
van Roij, Jan
van de Sanden, Jan Adr.
Smolders, Cornelis
Smolders, Jan
Swaans, Lambertus
Swaans, Peter
Verbaandert, Jan den ouden
Verbaandert, Jan Lamb.
Verbaandert, Jan den jongen
Verhagen, Anthonij
Leesten, Francis
van Heusden, J.

koper
bieder
koper
idem
bieder
koper / borg
borg
bieder
koper / borg
borg
koper
borg
idem
idem
idem
schepen
idem
secretaris

folio no.

soort akte

fiche 2, rij 3, foto 5
t/m 10

Openbare verkoop / verpachting van
schaar te velde

den Bogt

in de aanstee (rogge)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Hooff, Peter
van Beers, Jan
van de Sande, (minderj.kind.) Tomas
van den Borne, Jacobus
Deckers, …..
Dirckx, Corstiaen
van Gerwen, Hendrik
van Hees, Jan Peter
Hendricx, Peter
Hendricx, Marcelis
Hendricx, Marcelis Jan
van Hooff, Claes
Panjoel, Christ.
Pasmans, Anthonij
van de Sande, Jan
van de Sande, Jan Martens
van de Sande, Tomas Martens
van de Sande, Wouter
Schoormans, Hendrik
Schoormans, Jan
Schoormans, Joost
Schots, Jan
Willems, Cornelis
Willems, Joost
Willems, Josep

momboir / verkoper
toesiender / idem

Schoormans, Laurens
van Leent (Leendt), Jan Baptist
Masson, F.
Duijtz, E.

schepen
schepen

datum
20-7-1754

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hoogemierde

gastheer
vorster / koper
koper / borg
bieder
koper / borg
idem
idem
borg
koper
borg
koper
borg
koper / borg
idem / borg
idem
idem
idem
borg
idem
idem
bieder
koper / borg
den Bosacker

subst. secretaris

folio no.

soort akte

fiche 2, rij 3, foto 11
t/m rij 5, foto 9

Openbare verkoop roerende goederen
en vee

opmerkingen

datum
6-12-1792
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Aarts, Anthonij
Dircx, Hendrina
Eijkens, Anthonij
van Gorp, Hendrik
Havermans, Willem
van den Heuvel, Jan
Jansen, Goijaart
de Kort, Peter Denis
Lemmens, Adriaan Joris
Lemmens, Jacobus
Mercx, Anth.
van Mol, Tijs

verkoper
koopster
koper
idem
idem
idem
koper / borg
borg
koper
borg
koper
idem

Hoogemierde
(speurie, stro)
(osken)
(jok)
(kafmolen)
(vaatje, koebak)
(hooi)

Panjoel, Corst.
Roosen, Dirk
van de Sanden, Adriaan
van de Sanden, Anth.
Schoermans (Schoormans), Jan
Sels, Cornelis
Snijders, Wouter
van de Ven, Adriaan
Verbaandert, Cristiaan
van Vessem, Tijs
Vinken, Hendrik
de Waal, Wouter
Willems, Cornelis Wilb.
Huijbregts, Willem
Wittens, Adriaan
Luijten, Jacobus

idem
borg
koper
koper / borg
borg
koper
idem
borg
idem
idem
idem
koper
koper
schepen
idem
idem

folio no.

soort akte

fiche 2, rij 5, foto 10
t/m fiche 3, rij 1, f. 9

Openbare verkoop schaarhout

(scherbak)
(vlagzeijsie, zeijg en beugels,
rogge- en boekweitkaf, stand)
(riek en turfschoep)
(koe)
(kriebusselen)
(paard)
(eerde pot)

(stierkalf)
(stik)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Janssens, Jacobus
Swanen, Hendrick
Janssens, (3 onm.kind.*) Hermanus +
Lemmens, Adriaentje +
van der Aa, Jan
van der A, Jacobus
van der A, Willem
Adriaens, Aert
van Beers, Claes
van den Borne, Peter
van (der) Ceelen, Frans
van der Ceelen, Peter
de Cort, Jan
Dirckx, Corstiaen
van Doorn, Jan
van de Grint, Mattijs

momboir / verkoper
toesiender / idem

van Heijst, Mattijs
Hendricx, Corstiaen Peter
Hendricx, Hendrick Peter
van Herck, Adriaen

(beste koebak)

datum
30-12-1755

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Lagemierde

moeder van *
herbergier
borg
koper / borg
borg
koper / borg
koper
koper
borg
koper / borg
bieder / borg
borg
koper / borg /
molenaar
koper / borg
borg
borg
koper / borg

den Grootmoeders acker
in den Pondries
acker aenden Hogen weg
den Heijhorst beemt
de Lanckvoort

beemt d’ Es

aen den Bogt
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Jansen, (vrouw)…..
Jansen, Walth.
van Laerhoven, Toon (Anth.)
Laurentius, do. …
van Loon, Claes
van Loon, Jan
van Loon, Jan Anth.
van den Nieuwenhuijsen, Jan
van den Nieuwenhijsen, Peter
Otten, Aelbert Jan
Otten, Claes
Otten, Peter
Palms, Willem
Pasmans, Anthonij

koopster / borg
borg
koper / borg
koper
koper / borg
koper / borg
koper
koper
borg
koper
borg
koper / borg
koper
koper

de Proost, Hendrik
van Roij, Frijs
Vincken, Adriaen
Willems, Cornelis
Willems, Jacobus
Willems, Jan
Willems, Joost
Willems, Joseph
van de Sande, Wouter
van den Borne, Peter
Duijtz, E.

borg
koper
bieder
borg
koper / borg
koper / borg
bieder
koper
schepen
schepen
subts. secretaris

folio no.

soort akte

fiche 3, rij 1, foto 10
t/m rij 4, foto 4

Openbare verkoop van inboedel

den Henskens beemt

den Brugbeemt / langs de A
de Kipstart
het Leenbugtje

den Fransen beemt
het Hogemierts veldeken

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Versand, Jan Hendrik
Versand, Anna Maria *
Nijssens, Jan e.v. *
Versand, Hendrina #
van Hak, Jan e.v. #
Versandt, Jan Bartel
Snellaarts, Marten
Versant, (2 onm.kind.) Hendrik +
Snellaarts, Jenneke + (2e e.v. Hendrik
Versant +)
van der A, Steeven
van der A, Wouter
van Ackerveeken, Jacobus
Adriaanse, Jan
Adriaanse, Peter
de Beer, Cornelis
de Beer, Cornelis junior
van den Bergh, Hendrik
van den Borne, Hendrik
Dircx, Jan Ansem
Dircx, Jan Jan
van Dooren, Cornelis
Fiers, Jacobus
Fransen, Jan
van Gorp, Jan
Goutsmits, Jan
van der Heijden, Corst.

verkoper
verkoopster

datum
2-12-1794

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

verkoopster
momboir / verkoper
idem
Hulsel
borg
borg
koper
koper
borg
koper
bieder / borg
koper
borg
koper
koper
borg
koper
koper
koper
borg
borg

(wan)
(latten, kriesbusselen)
(hakmes, boekweitkaf)
(koeketel)
(turf)
(spinnewiel, kalf)
(theeketel, trog)
(os)
(aardappelen, stro)
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Hoemans, Bartel
Hoosemans, Jan
van den Hout, Jacobus (doorgestreept)
Janssen, Godefridus
Janssen, Hendrik
Janssen, Tist

koper
koper ?

(hagten)

koper
koper
koper

Janssens, Godefridus
Joosen, Adriaan
Kastelijns, Jac.
Kools, Anna
Laureijssen, Anthonij
Laureijssen, Dirk
Lemmens, Jacobus
Linkels, Jan
Maas, Hendrik
Moelands, Cornelis
Panis, Jan
Raaijmakers, Michiel
(Rademakers, Giele)
van der Sanden, Anthonij
van de Sande, Jan (doorgestreept)
van de Sanden, Jan A.
van de Sanden (Zanden), Wouter

koper
koper / borg
borg
biedster
koper
koper
koper
koper
borg
koper
koper
koper

(scherfbak)
(melktob, ploeg)
(2 schuppen, 2 rieken, asbak,
haargetouw, tobbeken,
rommel)
(papketel)
(3 stoelen)

Schoondermark, Gerrit
Snellaarts, Marten
Strooijbants, Gooijaart
Swaanen, Gijsbert
van de Ven, Adriaan
Verbaandert, Hendrik Peter
Versant (Versand), Jan
Versant, Jan B.
Versant, Jan Hendrik
Versant, Johanna
van de Voort, Dirk
Willems, Cornelis
van de Voort, Dirk
Dircx, Jan Ansem

koer
koper
koper / borg
borg
borg
borg
koper
koper
koper
koopster
koper
borg
schepen
schepen

(koe)
(zeijgschotel)
(rommel, stand)
(spinnewiel)
(hooi)
(ligt, eerdtkar)
(waskuip, stro)

koper

(hoogkar)

koper
koper

(lindeboom)
(moespot, eemer, koebak 2x,
vlegels)
(roomse eerdappelen)
(koebak)
(haal, brandijzer etc., klot)

folio no.

soort akte

fiche 3, rij 4, foto 5
t/m rij 5, foto 5

Openbare verhuur

(zigt, pan etc., schelfthouten)
(2 leeren, koe, pereboom)
(kast, schaarhout, turf)
(bed)
(zadel, stoel)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

President en Schepenen van Hooge- ,
Lagemierde en Hulsel
den Armmen taafelen
van Laarhoven, Martinus

verhuurders t.b.v.

het Comptoir der Geestelijke goederen
de Abdije van Everbeurden (Averbode)
van Hees, Adriaan
Pasmans, Jan

rentheffer
renthefster
borg
borg

huurder / borg

datum
5-9-1796

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

groes en landt gent. huijs, hof
en aangelag met het
Streepken

den Haak of den Koolen
acker
den ½ beemdt / ’t heijveld
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van Leendt, Jacobus Jacob

huurder

van Helmond, Peter
Kaas, Joseph

borg
huurder

Lemmens, Jan Baptist
Hermans, Cornelis
Adriaans, Gerit
van de Gevel, Wouter

borg
huurder / borg
huurder / borg
huurder / borg

Hermans, Cornelis
Verspreuwel, Jan
Lemmens, Adriaan Joris

borg
huurder / borg
huurder / borg

Meulenberg, Hendrik

huurder / borg

Wittens, Hendrik
Schoormans, Jan
Hermans, Adriaan
Maas, Maarten
St. Denijs (cijns te betalen op-)
Janssen, Willem
Luijten, Wouter
Schoormans, Jan L.

huurder
borg
huurder / borg
huurder

Adams, Piet
van den Bergh. Mattijs
Schoormans, Jost
Janssen, Jan Willem
Fransen, Jan
Martens, Willem
Lemmens, Jan Bapt.
van de Plas, Helena
van der Ceelen, Peter

huurder / borg
huurder / borg
borg
huurder
president
schepen
schepen

borg
borg
huurder

folio no.

soort akte

fiche 3, rij 5, foto 6
t/m 8

Aanbesteding van een kind

beroep / relatie

President en Schepenen van
Hoogemierde
Ketelaars, Maria
Hermans, Hendrik Peter
Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens
de Cort, Aelbert
Duijtz, E.
Schoormans, Jan Willem

armmeesters /
aanbesteders
betreffend kind
aannemer 1755
president
schepen
schepen
subst. secretaris
armmr. / aannemer
1756
schepen
aannemer 1757

folio no.

de Korte vooren
het half Ven
den Vilacker
den Poolshof (Poelshof ?)
’t bosken met den boomgaart
ofwel huijs en aangelagh
de Rijt achter de schuur
de Rijt
voorste perc. in Raaijmakers
steede
middelste perc. (1/3) in
Raaijmakers steede
den ½ Faasbogt (o)
den ½ Faasbogt (w)
het Kerckackerken (de Kail)
Diessen

achterste perc.(1/3 ) in
Raaijmakers steede
het ½ beemdeken
½ in Teeuwen steede
het Leen

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

Vromans, Thomas
Schoormans, Laurens

den Grooten of Langen acker
den Koorenbogt met den
dries, 1 lopst. 17 roeden

soort akte

fiche 3, rij 5, foto 8 en Aanbesteding van een kind
9

datum
2-4-1755 / 20-4-1756
en 20-4-1757

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

datum
24-6-1757
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

President en Schepenen van
Hoogemierde
Schijvens, Hendrik Corstiaen
Schots, Jan
Rombouts, W.
Schoormans, Laurens
Duijtz, E.

armmeesters /
aanbesteders
betreffend kind (ziek)
armmr. / aannemer
schepen
idem
subst. secretaris

folio no.

soort akte

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hilvarenbeek

opmerkingen

fiche 3, rij 5, foto 9 en Aanbesteding van kinderen
10

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

President en Schepenen van
Hoogemierde
Ketelaars, Maria
Panjoel, Christiaan
Schijvens, Hendrik Corstiaen
…….., wed.v. Jan Schots
Vromans, Thomas
van de Sande, Wouter
Masson, F.

armmeesters /
aanbesteders
betreffend kind
armmr. / aannemer
betreffend kind
aanneemster
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

fiche 3, rij 5, foto 10

Aanbesteding van kinderen

beroep / relatie

Ketelaars, Maria
Panjoel, Christiaen
Strooijbrandts (Strooijbants), Catarina
van Hoofft, Nicolaas
Masson, F.
Vromans, Thomas
van de Sande, Wouter

betreffend kind
aannemer
betreffend kind
aannemer
secretaris
schepen
schepen

folio no.

soort akte

fiche 3, rij 5, foto 11
(12)

Aanbesteding van kinderen

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

beroep / relatie

Ketelaars, Maria
van de Zande, Cornelis
Rombouts, W.
Vromans, Thomas
Masson, F.
Strooijbrants (Strooijbants), Catrien
……., wed.v. Jan Janssen

betreffend kind
aannemer
schepen
schepen
secretaris
betreffend kind
aanneemster

folio no.

soort akte

fiche 4, rij 1, foto 1
t/m rij 2, foto 2

Verkoop roerende goederen en vee

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

datum
26-4-1760

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen
beroep / relatie

datum
23-4-1759

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

namen van personen of
instellingen

25-4-1758

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

datum

datum
20-12-1757

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
9
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van de Sande, Wouter
Hermans, Jan Laurens
Meijs, (2 minderj.kind.*) Nicolaes +
vander Meijs, Adriaentje Corstiaen /
Adriaen ?
Meijs ?, Filip
…….., wed.v. Jan Francis Jansen
van der A, Jan
van der A, Willem
van Ackerveeken, Augs.
Adriaens, Peter
Adriaens, Willem
Aerts, Jan Arn.
van Beers, Claes
van Beers, Freijs
van Beers, Laurens
van Beers, Willem
Bolders, Bert
Colen, Jan
Coolen, Joost
de Cort, Bart
de Cort, Jan
Deckers, …….
van Diessen, Adriaen
van Esch, Joost
van de Gevel, Faes

momboir / verkoper
toesiender / idem

van de Graeff, juffr. ….
van Hees, Jan
van der Heijden, Bartel
Hendrix, Hendrik
Hendrix, Marcelis
van Herck, Adriaen
Hermans, Jan Laureijs
van Hoogstraten, Peter
Jansen, (vrouw)
Janssens, Jacobus
de Laet, Cornelis
Lemmens, Tist
Linckels, Adriaen
van Loon, Jan Peter
Luijten, Gerit
Mollen, Willem
Nauwens, Hendrik
van den Nieuwenhuijsen, Jan
Otten, Aelbert Jan
Otten, Bert (Aelbert)
Otten, Claes
Pellen, Willem
van Roij, Laureijs
van de Sande, Adriaen
van de Sande, Wouter
Schoormans, Laureijs
Schoormans, Willem
Verbaandert, Bert
Verhagen, Gielen
Versantvoort, Bartel

koopster
koper
idem
idem
idem
idem
idem
idem
koopster
koper
borg
koper
idem / inbrenger koe
idem / borg
idem
idem
idem
idem
idem
idem / borg
idem
idem
idem
idem / borg
idem
bieder / borg
koper
idem / borg
idem / borg
idem

Verspaendonk, Bert
Vromans, Tomas

idem
borg

moeder van * /
verkoopster
mede verkoper
gastvrouw
koper
idem
idem / borg
idem / borg
idem
borg
koper / borg
borg
koper
idem
bieder
koper
idem
bieder
borg
koper
bieder
koper
idem

Lagemierde
Diessen

(haam, hooi)
(haemclippel, startleer)
(roggestro, crombusselen)
(oud ijzer)
(kalf)
(roggestro)
(zwarte koe)
(ploeg)
(speurie)
(botercorft etc., rommel)

(pan en seijsie, hooimand)
(haam)
(laeijriek, stand, scherfbak,
seijsie)
(moespot)
(roodbonte koe)
(zwartekoe met witte kop)
(hack en spil)
(schoep en kapmes)
(speurie, rood kalf)
(zadel en ligt, eerdkar)
(clotheckens)
(beste koebak)
(haverstro)
(gaffel etc.)
(2 vlegels)
(rommel, speurie, koebak)
(heijseijsie, eegt, speurie)
(haargetouw)
(lang seijsie)
(torfschup)
(zwarte koe met witte kop)
(toemet)
(speurie)
(paard)
(hooi)
(hoogkar)
(hagten)
(baktrog)
(bijl)
(kapmes etc.)
(peertscrib met den reep en
stelling)
(wan)
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Willems, Joost
Willems, Josep

borg
koper

Rombouts, Wouter
Luijten, Gerit
Linckels, Adriaen
Duijtz, E.

loco officier
schepen
schepen
subst. secretaris

folio no.

soort akte

fiche 4, rij 2, foto 3
t/m 7

Verkoop van schaarhout

(roomtob)
(spinnewiel niet verkocht)

opmerkingen

2-11-1757

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van de Sande, Marten
van Herck, Adriaen
Verhagen, Jan

armmeester
schepen
schepen / koper

Hendrix, Marcelis Jan
den Gemenen Armen van Hulsel
Willems, Peter Frans
Rombouts, Adriaen
Duijtz, E.

borgemeester
provisoren / verkopers
koper
Thijssen hollande
koper
de Acker oft Kerckstraet
subst. secretaris

folio no.

soort akte

fiche 4, rij 2, foto 8
t/m rij 3, foto 5

Verkoop van granen

datum

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel
Looijke
Papenacker
de Smelen
het Bleck

opmerkingen

datum
17-7-1761

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Otte, Jenna Cornelis wed.v. Hendrik
Snellaars
Dijckmans, Wouter
van Diessen, Adriaen
Snellaars, (onm.kind.) Hendrik +
Snellaars, Cornelis
Snellaars, Martinus
Snellaars, Jenna Hendrik *
Verzantvoort, Hendrik e.v. *
Snellaars, Eijke
de Volder, Peeter
Castelijns, Dirck
van der A, Adriaen

verkoopster

Lagemierde

Willems, Steeven
van Beers, Jan
van der Cheelen (Ceelen), Peter
Dirckx, Hendrik
Verantvoort, Hendrik
Dijckmans, Peter
Roevens, Corstiaen
Dijckmans, Wouter
van Diessen, Adriaen
Lucas, Adriaen
van Gilst, Dirck
van Loon, Nicolaas
Cools, Jan
Snellaars, Martinus

koper / borg
koper / borg
borg
borg
koper
borg
borg
koper
borg
koper / borg
koper
borg
koper
koper

momboir / verkoper
toesiender / idem
verkoper
idem
verkoopster
verkoopster
herbergier / gastheer
koper / borg
koper / borg

Lagemierde
de Korte voren (rogge op-)
de Lemmes bogt
de Ketellepper
de Lange voren

den Beers acker
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Masson, F.

secretaris / loco
officier / koper
koper
borg
schepen / borg
bieder
schepen

Verhagen, Giel
Otten, Albert
van de Zande, Wouter
van de Zande, Cornelis
Ottens, Aelbert Jan

folio no.

soort akte

fiche 4, rij 3, foto 6
t/m 11

Verkoop van schaarhout en wilgebomen

de Aenstee

opmerkingen

25-2-1765

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Kuchenius (Keuchenius), Paulus
van Beers, Nicolaas (Klaes)

predikant / verkoper
Hilvarenbeek
gastheer / koper / borg Lagemierde
den Brughbemt (o)
borg
borg
borg
borg
koper / borg
aende Noort
borg
koper
den Tenne pot
koper
koper / borg
Lijs Huijpen (beemd)
koper
den Brughbemt (w)
schepen
schepen
president

van der Aa, Jacobus
Dijkmans, Peter
Dirks, Joost
van den Hammen, Th.
Laurensius, do. A.
van Loon, Nic.
Naijkens (Naaijkens), Jan
Neuwenhuijse (Nieuwenhuijse), jan
Pals (Palms), Willem
de Proost, Hendrik
Otten, Aelbert Jan
Verhagen, Jan
van den Borne, Jacobus

folio no.

soort akte

fiche 4, rij 3, foto 12
t/m rij 4, foto 5

Verkoop van schaarhout en wilgebomen

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

(Keuchenius, Paulus)
van Ackerveeken, Augustinus
Beckers, C.
de Bron / Broon / Bruijn, Lambert
Deijckmans (Dijckmans), Peeter
van Eijck, Peter
van Giels (Gils), Dirk
van de Grint, Mattijs
van Hasendonck, C.
van der Heijden, Frans
Heuvelmans, Wouter
van Leest (van Beers ?), Nicolas
Luijten, Anton
Nuijkens (Naaijkens), Antoni
Naijkens (Naaijkens), Wilbort
de Proost, Henderick
van Rooij, Cornelis
van de Sanden, Wouter
van Beers, Claes
van den Andel, Jan
Masson, F.

(verkoper)
koper / borg
koper / borg
borg
koper
koper / borg
koper / borg
koper / borg
koper / borg / schepen
koper / borg
koper
borg
bieder / borg
koper / borg
koper
koper / borg
koper
borg / schepen
koper
loco officier
secretaris

datum

datum
25-2-1765

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
den Molengracht

’t heijvelt
’t Osse oersel
’t Berkestraatje

de a steede (aansteede)
’t Hagelvelt
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folio no.

soort akte

fiche 4, rij 4, foto 6
t/m rij 5, foto 6

Verkoop van eikehout, ander hout en
plavuizen

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Masson, Francois
van den Borne, Jacobus
van Ackerveken, August
Adriaans, Hendrik
Coolen, Joost
Goutsmits, Peter
van Helmont, Wouter
Huijbregts, Geert

secretaris / verkoper
herbiergier / gastheer
koper / borg
koper
koper / borg
koper
koper
koper / borg

Lemmes (Lemmens), Adriaan
Lemmes (Lemmens), Adriaan Joris
Leppens, Jan
Luijten, Jan
Otten, Bert
Verspaandonk, Hendrik
Willems, Cobus
van den Borne, Jacobus
Vromans, Thomas
Masson, Jan
Otten, Aelbert Jan

koper
koper
koper
koper / borg
koper
koper / borg
koper
president / loco off.
schepen
schepen
schepen / loco secret.

datum
15-8-1765

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hoogemierde

(den dries agter het huijs)

folio no.

soort akte

fiche 4, rij 5, foto 7
t/m fiche 5, rij 1, f. 2

Verkoop van roerende goederen en vee

Lagemierde

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Hooff, Peternel wed.v. Jan Naijkens
+ (Naaijkens)
Naijkens, Wilbort
Naijkens, Johanna
van Loon, Nicolaas
van Ackerveken, August
Adriaans ?, Jan
Adriaans, Willem
van den Andel, J.
Ansems, Piet
van Beers, Jan
Castelijns, Adr.
Castelijns, Peter
Deckers, A.
Dijkmans, Peter
Dirkx, Peter A.
Goris, Marte
Goudsmits (Goutsmits), Peter
van der Grinten, Matt.
van Hasendonk, C.

verkoopster

Havermans, A.
Heesters, Gijsbert

idem
idem

Hermans, P.
van Hooff, Claas
van Hoogstraten, J.

idem
idem
idem

zoon / verkoper
dochter / verkoopster
herbergier / gastheer
koper / borg
idem
idem
borg
koper
idem
idem
idem
idem
borg
koper
borg
koper / borg
idem
idem

datum
28-12-1767

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lagemierde
(roggestro)
(haverstro)
Netersel (hooi)
(koebak)
(schup en riek, spaij)
Hulsel (oskalf)
(spinnewiel, bijl etc.)
(rommel 2x, leupen korf ?)
Reusel
(scherffzijsie)
(8 vat rogge)
(touw, zaaikorf)
(kapmes etc., kleine koeketel,
)
(2 bellen / balen ?)
Diessen (zwarte koe met
witte kop)
Dun (zwarte veers)
(roomtob)
(scherffback en zijsie)
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van den Hout, Anth.
Huijbregts, Gerit
Jansen, Goijert

idem
idem
idem / borg

de Kort, Marten
de Laat, Cornelis
van der Look, Pr.
van Loon, Claas
Masson,……
Naijkens, Wilbort

idem
borg
koper
idem
secretaris / borg
koper

van den Nieuwenhuijsen, Jan
Otten, Bert

idem
idem

Palms, Willem
Panis, Adr.
Roevens, Corst.
van Rooij, Jan
Schots, Ant.
Sol, Ansem
Tops, Jan
Trompen, Jan
Verbaendert, Jan
Verhagen, Jan
Verhagen, Toon (Ant.)

idem
idem
borg
borg
idem
koper
idem
idem / borg
borg
borg
koper / borg

Vosters, Wouter
Willems, Cornelis Peter
van de Zanden, Adr.
van de Zande, W.
van Zelst, Hbr.
van (den) Andel, Jan
van Hasendonck, Cornelis
vande Sande, Wouter
Masson, F.

idem
idem
borg
koper
idem
president / loco off.
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

fiche 5, rij 1, foto 3
t/m 6

Verkoop van roerende goederen en vee

(8 vat rogge)
(melkstoel)
(ijzerwerk, balans, wan etc.,
pikhaken etc.)
(2 stoelen)
(meststick)
(2 stoelen)
(2 hooigaffels, meststick,
schup, lang zijsie, snaphaan,
stand, trog, grote koeketel,
zijgschotel, papketel, haal
etc., koekepan, rooster etc.,
eg, zwarte stier, grote os)
(ossejok, jonge os)
(koperen handketel, lijsetzaat
/ lijnzaad ?en vat, spurrie)
(grijze koe)
(spinnewiel)

(2 rieken, viskuijl)
(rommel, waskuijp)
(kreuge)

(hak en hamer, halster, beste
koebak)
(koperen handketel)
(2 tobben, roggestro)
(hack)
(ossejok)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van de Zande, Jan Martens *
Schots, Annamie Anth. e.v. *
Beckers, Cornelis
van den Borne, Cobus
van den Borne, Jan
Cools, Cobus
Deckers, …..
van Gerven, Hendrik
Jacobs, Cobus
Janssen, Hendrik

verkoper
verkoopster
koper
idem
borg
koper / borg
idem
idem
idem
idem

Larmit, Adr.
Lemmes (Lemmens), Adr. Joris
van Loon, Jan

idem
borg
borg

datum
12-1-1768

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
(zigt, pikhaak etc.)
(hooi)
(ossejok)
(korff, vlagsie etc.)
(grote haal)
(ploeg, eeg en vierdel)
(turfschop, eerdtkar, rode koe
met witte kop)
(hak, wan, haverstro)
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van Loon, Waltherus
Luijten, Jan
Luijten, Thomas
Masson, ..

koper
borg
koper / borg
koper

Palms, Willem
Plompen, Cobus
Schoormans, Fraijs
Schoormans, Joost
Tops, Jan
Verbaandert, Hendrik
van Vessem, Adr.

idem
idem
borg
koper
idem
idem
idem

van Vessem, J.? Adr.
van Vessem, Jan
Vosters, Jan
Vugts, Peter
van de Zande, Cornelis
van de Zande, Gijsbert
Vromans, Thomas
Masson, Jan
Masson, F.

idem
idem
idem
idem
borg
borg
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

fiche 5, rij 1, foto 7
t/m 12

Verkoop van een koe en roerende
goederen

(trog)
(terhante os)
(boorbijtel etc., scherffbak en
sijsie, hooi )
(lang zijsie)
(krom stro)
(riek etc.)
(rommel, 2 biekorven)
(kalf)
(riek, stand ?, waskuijp, beste
koebak 3x, kast, wagen,
spurrie, roggestro)
(terhante os)
(grijze koe)
(schup, papketel)
(ossejok)

Hoogemierde

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Willems, Peter
Sweens, Cornelis
Sweens, (3 minderj. kind.) Cornelis
Hoosemans, Jan Fransis
Dijkmans, Jacobus
Jansens, Jan Baptist
Rinkels, Jan
van der Heijde, Corstiaan
Swanen, Adriaan
Panis, Peter
van de Sande, Jan
de Beer, Cornelis
Roest, Peter
van den Hout, Jacobus
Roest, Dorus
Verhagen, Bartel
Hendricx, Jan M.
van den Borne, Hendrik

momboir / verkoper
vader / verkoper
secretaris
koper
borg
koper / borg
borg
idem
koper
borg
borg
koper
borg
borg
schout
schepen
schepen

folio no.

soort akte

fiche 5, rij 2, foto 1
t/m rij 3, foto 2

Verkoop van roerende goederen

6-3-1804

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel

(hoogkar)
(koe)

(koeijketel)

(hooi, roggestro)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van den Heuvel, Jan
van den Heuvel, Catharina
van den Heuvel, (2 onm.kind. *)
Anthonij +
Dirkx, Maria

verkoper / voogd
verkoopster

datum

datum
10-12-1804

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hoogemierde

moeder van *
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Aarts, Anthonij

koper

Baaijens, Anthonij
Crol, Frans
Dijkmans, Corn. W.

idem
idem
idem / borg

van Dooremaal, Jan
van Doorn, Cornelis
van Eijk, Adriaan

idem
borg
koper

Fabrie, Abraham

idem

Fiers, Jacobus
………, wed.v. Jan Geerts
Haanegraaff, Adriaan

idem
koopster
koper

Heestermans, Jan

idem

van den Heuvel, Anna
van den Heuvel, Anna Maria
van den Heuvel, Catharina

koopster
idem
idem

van den Heuvel, Jan

koper

van den Heuvel, Johanna
Hoemans, Bartel
de Hond, Jan
Hoosemans, J.F.
Huijbregts, Wouter

koopster
koper
idem
idem
idem

Joosen, Adr.
van Laarhoven, Mart.
van Leend, Jacobus
van Leend, Jacobus Bapt.
van Leend, Jacobus Jacobus
Lemmens, Adriaan
Lemmens, Adriaan Joris
Luijten, Jan B.
Luijten, Steven
Martens, Willem

idem / borg
borg
koper
idem
idem
idem
idem
borg
koper
idem

Merkx, Anthonij
van Ostade, Leendert
van de Pas, Jan

idem
idem / borg
idem

Schoormans, Cornelis
Strooijbants, Gooijert
Thielemans (Tielemans), Wouter

idem
idem
idem

van de Ven, Adriaan
….., wed.v. Hendrik Verbaandert

borg
koopster

(hemd en bedlaken, 2 lakens,
ondermutsen)
(2 geleije schotelen)
(schaarhout)
(kruiwagen, eemer, koperen
handketel)
(trekpot en theebus)
(strijkijzer, 2 lakens,
vrouwenmuts, secret etc.)
(rommel. rijszak met
gordijnen, kist, vat
aardappelen)
(spinnewiel, boonen)
(asbak, flessen)
(hangijzer en rooster,
schuijmspaan etc., krokstoel
?, tafeltje, schelfthout)
(coffijmoolen / koffiemolen,
rommel)
(baaijen rok)
(neusdoek)
(schaal, gordijnroede met
gordijnen, stoffen vrouwen
rok, vrouwenmuts, 2 lappen
gedrukt linnen)
(gescheelde pint en kan,
schoorsteenkleed, 3
halsdoeken, korfje bullen,
vrouwenhoed, vat
aardappelen)
(neusdoek, voorschoot)
(rommel)
(bijl en slichtmes, rommel)
(trog)
(riek en rommel, brandijzer
en tang, hoop mest)
(lepelrek met lepels)
(rommel)
(spinnewiel, rek, kussen)
(kist)
(ijzeren moespot)
(moorketel)
(kastje)
(strooijen korff, ladder,
rommel, 3 kruijken,
vrouwenrok, kousen 2x)
(schoep)
(balans)
(mand met erwten, rommel,
sargie, hooi en groenten in
den hof, stoel)
(laken etc., 3 hemden)
(bed en toebehoren)
(pan, teems en rommel,
vrouwenmuts)
(rommel, aardewerk, ijzeren
ketel, 2 stoelen, vrouwenmuts
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Verbaandert, Hendrik Peeter

koper

Verspreeuwel, Jan
van Vessem, Mathijs
Willems, Adriaan
Verhagen, Bartel
Martens, Willem
Huijbregts, Wouter
Hoosemans, J.F.

idem
idem
idem / borg
schout
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

fiche 5, rij 3, foto 3
t/m rij 4, foto 7

Verkoop van os, koe en inboedel, tevens
bomen voor de kerk, en schaarhout

2x , 3 halsdoeken)
(brandhout, rommel,
theeketel, hekeltje,
theeservies, keurslijff)
(rommel)
(vodden en jak)
(stro, haal en lenghaal)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van de Voort, Dirk
de Beer, Cornelis

voogd / verkoper
voogd / verkoper /
koper

Dirkx, (onm.kind.) Jan Ansem +
van der Aa, Steven
de Bruijn, M.
van der Ceelen, Willem
Companis, Math.
Dijkmans, Corn.
Dirkx, Lendert
Fabrie, Abraham

koper / borg
idem
idem
idem
idem / borg
idem
idem

Fiers, Jacobus

idem / borg

Franken, Willem
Goutsmits, Corn.
Goutsmits, Jan
Goutsmits, Peeter
van Hees, Arnoldus

idem
borg
koper / borg
bieder / borg
koper / borg

Heestermans, Jan
van der Heijden, Christ (Corst.)
Hendrikx, Jan M.
van den Houd (Hout), Jacobus
Huijbregts, Peeter
Janssens, Fransis
Joris, C.
de Leest, Simon
Leppens, Jan
Linkels, Jan
Maas, Peter
Natus, Math.
van Oostade (Ostade), Lendert
Panis, Peter
Pasmans, Ant.
Peters, Peter Joris
Roest, Peter
Roest, Theodorus
Schoondermark, Corn.
Schots, Jan
Swaanen, Gijsbert

idem
idem / borg
idem / borg
idem / borg
idem
idem
idem
idem / borg
idem
idem / borg
idem
idem
idem
idem / borg
idem
idem
borg
koper / borg
idem / borg
borg
koper / borg

datum
10-1-1805

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
(hoogkar)
Hulsel
(boekweit, schaarhout)
(schaarhout)
(trog)
(spoel)
(haal, tang en brandijzer)
(schaarhout)
(rommel, aarden pot, papketel
en boterkorf, wan, koe)
(haamklippel en jok, eegd en
koebak, lindeboom 2x)
(theeketel)
(schaarhout)
(haargetouw, schoep, rieken
etc., lindeboom, schaarhout
3x)
(moespot, vat erwten)
(beste kas)
(trekpot, os)
(struijfpan, vat erwten)
(roggestro)
(hagte, aardkar, hooi)
Reusel (stand)
(kist, gedorste speurie, stro)
(kuijp)
(rommel, lang zeijsie)
(haren zeef)
Bladel (handketel)
(bak en bonen, lindeboom)
(spinnewiel, schaarhout)
(zadel en ligt, kas)
(strooije vat, kriesbusselen)
(schaarhout)
(schaarhout 2x)
(hooi, roggekaf, schaarhout)
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Swaans, Lambert
Thijssens, Jan
Tops, Arn.
Verhagen, B.
van de Voort, Dirk
Willems, Peter Jan
de With, Jacobus
van de Zanden, Anth.
van de Zanden, Jan Adr.
Schepenen van Hulsel t.b.v. de kerk
van Hulsel
van der Heijden, Jan
Verhagen, Bartel
Hendrikx, Jan Marcelis
van den Borne, Hendrik

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem / borg
idem
idem / borg
verkopers

(turkse bonen)
Bladel (koeketel)
(ploeg)
(lamp en zigt)
(scherfbak)
(schaarhout)
(schaarhout)
(lindeboom 2x)
(tonneke)

verkoper schaarhout
schout
schepen
schepen

folio no.

soort akte

opmerkingen

fiche 5, rij 4, foto 8
t/m 11

Verkoop van huis en landerijen gent. ‘de niet compleet
Kouwenberg’

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

de Regenten van Hulsel
van Liemt (van Liemdt), Jan
Goutsmits, Jan

verkopers
inzetter
koper

Sweens, Jan
van de Sande, Jan
van de Sande (Zande), Marten
Dircx, Peter
Adriaans, Jan
Dircx, Peter Ansem
Schots, Jan
Dircx, Jan Peter
Dircx, Corstiaan
Verhagen, Adr.
Janssen, Jan
Goutsmits, Peter
Maas, Hendrik
Verhagen, Anth.
van der Ceelen, Peter

idem / borg
koper / borg
borg
koper
borg
borg
koper / borg
koper / borg
koper
borg
borg
borg
koper
borg
borg

folio no.

soort akte

fiche 5, rij 4, foto 12
t/m rij 5, foto 10

Verkoop van roerende goederen etc.

datum
5-9-1775

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Reusel
(huis ??), land en groes aan
de ackerstraat
den Willekens acker (o)
de Papenacker
den Willekens acker

land ’t Looijken
de Groote Smeel acker
Lijs Koppens acker

1/5 in ’t Blek

opmerkingen

datum
6-4-1805

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

………, wed. de Bruijn
van der A, Steven
Dijkmans, Cornelis
Derkx (Dirkx), Lendert
Fabrie, Abraham
van Hees, Marcelis
van der Heijden, Corst.
van der Heijden, Jan
van den Hout, Jacobus
Janssens, Peter
Maas, Peter
Panis, Peter

verkoopster
koper / borg
idem / borg
idem
idem
idem
idem / borg
idem
borg
borg
koper / borg
idem

Hulsel
(hout in den toren)
(stelleken, boonstaken)
(turf, ertrijzen)
(rommel)
(aardappelen)
(spinnewiel)
(rommel)

(stoelen, aardappelen)
(turf)
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Peters, Adriaan
Peters, Joris
Rademakers, Michiel

idem
idem
idem

Roest, Peter
Roest, Theodorus
Verspaandonk, Cornelis
Vloemans, Jan
Willems, Peter Jan

idem
idem
idem / borg
borg
koper
pastor / koper

Verhagen, Bartel
Hendrikx, Jan M.
van den Borne, Hendrik

schout
schepen
schepen

folio no.
fiche 5, rij 5, foto 11
t/m fiche 6, rij 2, f. 4

soort akte

Bladel (ashoop, klot)
(rommel)
(aardappelen, engelse
aardappelen)
(hout, mutstert)
(potten etc.)
(strijkijzer, aardappelen)
(aardappelen)
Netersel (hoenderkooij)
(struijfpan, tafel, glaze kas,
beste kas ) niet verkocht

opmerkingen

Verkoop van onroerende goederen

e

uittreksel 6 koop

datum
12 (26)-7-1806

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Leend, Anna Maria *
Poppeliers, Peeter e.v. *
van Leend, Hendrina #
Laats, Hendricus e.v. #
van Leend, Elisabeth
van Leend, Adria(nus ?)
van Leend, Jacobus + ^
van Laarhooven, Johanna + e.v. ^
van Leend, Hendrik
van Leend, Jenneken + **
van Oorschot, Peeter + e.v **
Huijbregts, Wouter
Martens, W.
van Leend, Jacobus

verkoopster

Poppel (fransch keijzerrijk)

verkoopster

Rhijen (Rijen)

verkoopster
verkoper
erflater
erflaatster
verkoper
erflaatster

Weelde

herbergier / gastheer
bieder t.b.v.
koper

Hoogemierde

de Groote kerk
Luijten, Jan Tist
Verhagen, Bartel
Huijbregts, Wouter
Lemmens, Jan Marten
Hoosemans, J.F.

renthefster

Ravels

het Hoog…., 42 roeden

den Armen (o), Antonij
Vroomans (w,z), Jan van
Hoof (n)

schout
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 6, rij 2, foto 5
t/m rij 3, foto 10

Verkoop van onroerende goederen

uittreksel 4e koop

12 (26)-7-1806

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Leend, Anna Maria *
Poppeliers, Peeter e.v. *
van Leend, Hendrina #
Laats, Hendricus e.v. #
van Leend, Elisabeth
van Leend, Adrianus ?
van Leend, Jacobus + ^
van Laarhooven, Johanna + e.v. ^
van Leend, Hendrik

verkoopster

Poppel (fransch keijzerrijk)

verkoopster

Rhijen (Rijen)

verkoopster
verkoper
erflater
erflaatster
verkoper

Weelde
Weelde

Ravels
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van Leend, Jenne
van Leend, Jenneken + **
van Oorschot, Peeter + e.v **
Huijbregts, Wouter
van Leend, Jacob

verkoopster
erflaatster

Ravels

herbergier / gastheer
koper

Hoogemierde
hoff en aangelag, 30 roeden,
Hoogemierde

Wouters, Adriaan
Verhagen, Bartel
Huijbregts, Wouter
Lemmens, Jan Marten
Hoosemans, J.F.

bieder
schout
schepen
schepen
secretaris

kind v. Jan van de Pas (o),
Jan Luijten (w), de eerste (z),
de tweede (n)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 6, rij 3, foto 11
en 12

Verkoop van veldgewassen en vee

niet compleet

30-11-1810

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Vosters, Jan
Verhagen, Bartel
Swaanen, Cornelis
Lemmens, Jan Embrecht
Hoosemans, J.F.

verkoper
schout
schepen
schepen
secretaris

Lagemierde

folio no.

soort akte

opmerkingen

fiche 6, rij 4, foto 1
t/m 6

Verhuur van percelen t.b.v. den Armen

niet compleet (zie verhuur 5-9-1796) ca. 1802 ?

datum

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Jan Baptist

huurder / borg

Luijten (Leijten), Lodewic W.

huurder

van Laarhoven, Anth.
van Hoof, Nic.
Adriaans, Jan
Verbaandert, Hendrik
Lemmens, Walterus (Wouter)
Paridaans, Anth.
Huijbregts, Willem
Pasmans, Jan
…., Jenne wed.v. Hendrik Verspreuwel
Aarts, Jacobus

huurder /borg
borg
huurder / borg
huurder / borg
bieder / borg
borg
huurder
huurder
huurster
huurder / borg

groes en land gent. hof en
aangelag, 3 lopst. met ’t
Streepke , 46 roeden
den Haak
de Rijt agter de schuur
den halven beemt

van de Geevel, Wouter
Lemmens, Adriaan

huurder / borg
huurder / borg

Plompen, Jacobus

huurder / borg

Schoormans, Laurens

huurder / borg

Hermans, Hendrik
van Leendt, Jacobus

borg
huurder

van de Zande, Thomas
Hermans, Jan

borg
borg

den Poolshof
den Grooten of Langen acker

de Korte vooren
den Vilacker, 1 lopst. 16 r.
de Rijt
het Boske met den
Boomgaart
het half Ven
voorste parc. van Ramakers
steede
den halven Faasbogt (o)
middelste parc. van Ramakers
steede
het agterste parc. van
Ramakers steede
den halven Faasbogt (w)
den Koornbogt met den dries
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……….
van de Zande, Gijsbert

de oude pachter
huurder / borg

Mercx, Adr.

huurder

in de Bergh, Jan Jansse

huurder

het Kerkackerke
het Leen en heijveld van
Peter van Beers
½ in Teeuwe steede (van
Jacomijn Strooijbants)
het ½ beemdeke (van
Jacomijn Strooijbants)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 6, rij 4, foto 7
t/m fiche 7, rij 1, f. 1

Verkoop van roerende goederen en vee

niet compleet (begint bij Art. 2)

1803 ? (voor 1-101804)

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verhagen, Bartel
van der Ceelen, Antonij
Dijkmans, Theodorus

koper
idem / borg

(speurie)
(zadel en ligt, spinnewiel,
eegt )

van Eijndhoven, Fransis
Fabrie, Abraham

bieder / borg
idem

Fiers, Jacobus

idem / borg

Hendricx, Jan M.
Lemmens, Jacobus
Mercx, Jan
Mutsaarts, Lambert
Paridaans, Steeven
Peeters, Peter Joris
van de Sande, Adriaan
van de Sande, Wouter
Sels, C.
Snellaarts, Willem
Strobands, G.
van de Ven, Lambert
Verspaandonk, Hendrik
Vingerhoets, Anthonij
Vingerhoets, Pero
van de Voort, Dirk
Willems, Fransis P.
Willems, Hendrik P.
Willems, Wilbort Cornelis
Wouts (Wouters), Marte

bieder
koper / borg
borg
borg
borg
koper / borg
borg
koper
idem
idem
borg
koper
idem
idem / borg
idem
borg
borg
koper / borg
borg
koper

(jok, hagten, os, zwartbonte
koe)
(schup. zeijsie etc., hooi,
speuriezaad, criesbusselen)
(aardkar)

(hoogkar)
(riek)
(speuriezaad)
(stro)
(snaphaan)
(hooi)
(ploeg)
(rieken, koeijbak)

(stro)
(stro)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 7, rij 1, foto 2
t/m 9

Verkoop van roerende goederen etc.

niet compleet (fol. 3 t/m 8 ontbr.)

7-12-1776

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Stevens, Maria Peter wed.v. Anthonij
Schots
Schots, (5 kind.) Anthonij
van den Borne, Peter
Dircx, Hendrik
Dircx, Peter A.
Hendricx, Marc.
van Loon, Nic.
van de Sande, Marte
Rombouts, Adr.

verkoopster

Hulsel

mede verkopers
borg
borg
koper
koper / borg
koper
koper
borg

(haal en brandijzer)
(kriesbusselen)
(boekweitstro)
(haverstro)
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Verhof, Corn.
Willems, Hendrik Frans
van der Ceelen, Peter
Verhagen, Anthonij
van Heusden, J.

koper
koper
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

fiche 7, rij 1, foto 10
t/m rij 4, foto 1

Verkoop van roerende goederen etc.

(roggestro)
(roggestro)

opmerkingen

datum
12-12-1777

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Donkers, Willem
van Ackerveeken, August
Adriaans, Willem
in de Berg, Jan Janssen
van den Bergh, Math.
Deckers, J.
Dijkmans, Emb.
Dijkmans, Jan
Dirx, Joost
Dirx (Dircx), Peeter
Fuchs, P.J.
Goutsmits, Jan
Goutsmits, Peter
Hermans, Geert
van den Heuvel, Anth.
Huijbregts, Adr.
Huijbregts, Willem
Leijten, L.W.
van de Look, Francis
van de Look, Jan
van Loon, Jan Peeter
Luijten, W. J. Bapt.
Maas, Jacobus
van den Meegdenberg, Jan
van Mol, Mathijs (Tijs)
van Ostade, Corn.
Pasmans, Giele
van Rooij, Corn.
van de Sande, Marten
van de Sande, Wouter
Sontjens (Soontjens), Hendrik
Tops, Jan
Vorsters, Simon
Willems, Cornelis
Wittens, Hendrik
Huijbregts, Willem
Fuchs, P.J.
Luijten, Jan Jacobus
van Heusden, J.

verkoper
koper / borg
idem
idem / borg
borg
koper
borg
koper
borg
koper
idem
idem
borg
koper
borg
koper / borg
koper
borg
koper
idem
borg
koper
borg
koper / borg
koper / borg
borg
koper
koper
borg
koper
bieder
borg
koper
koper
idem
schepen
schepen
schepen
secretaris

Hoogemierde
(toemit)
Netersel (hooi)
(toemit)
(waskuijp)
(koebak)
(roodbonte koe)
(schaarhout)
(rode koe)
(koebak)
(hooi)
(asbak)
(wan, koeketel)
(kapmes)
(zijgschotel)
(hooi)
(lamp)
(stand)
(haverstro)
(roodbonte koe, riek)
Bladel
(hooi)
(haam, koebak)
(vlagsijsie en spaaij)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 7, rij 4, foto 2

Verkoop van onroerende goederen

fragment

ca. 1650

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

………, Wouter
Goijers, …….
Hermans, Peeter

gastheer
schepen
idem

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
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Adriaensen, Jordaen
Goris, Jan
Papen, Cornelis
Huibrechts, Meus (Bartholomeus)
Wittens, Hendrick

koper
bieder
idem
idem
koper

huijs (en aenstede)

het achterste van de aenstee
(gent.) het Haechsken

Goeijaers, Jan

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 7, rij 4, foto 3

Verkoop van schare en boekweit

fragment

ca. 1650

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Jacops, Hein

momboir / verkoper /
koper

Sebrechs, (onm.kind.) Steven
Michielsen, …….
Schuermans, Anthonis
Goris, Jan
Bartholemeus, Micgiel
Harmans (Hermans),Peeter
van Doren, Corn.

toesiender / verkoper
koper
bieder
idem
koper
idem

folio no.

soort akte

fiche 7, rij 4, foto 4
t/m 10

Extract uit koopcedulle (bomen)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Jansens, (kind.) Jacob
Koijmans (Kooijmans), Adriaan
Goutsmits, (kind.) Jan
van Herck, Adriaan
Verhagen, Jan
Goutsmits, Peter
Jansens, Joseph
Helsemans, Jan
Leijten, Jan
Peijnen, Jan
Otten, Albert
Otten, Nicolaas
van Ackerveeken, Augustinus
van Heijst, Matthijs
Verschuijl, Hr. Jacobus
Patronus, F

verkopers
verkoper
idem
schepen / koper / borg
schepen / borg
koper
borg
bieder / borg
koper
koper
koper
borg
koper / borg
borg
pastoor / koper
secretaris / bieder /
borg
borg
borg
koper
koper

Aarten, Thijs
Dekkers, Jacobus
van den Borne, Cobus
Coppens, Wouter

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

folio no.

soort akte

fiche 7, rij 4, foto 11
t/m rij 5, foto 12

Verkoop van schare en veldvruchten

2-3-1746

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Hulsel

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Helmont, (kind./ erfgen.) Jan
van Helmont, Wouter
Lemmens, Wouter

verkopers
momboir / verkoper
toesiender

datum

datum
26-7-1743

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
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van Helmont, (4 onm.kind.*) Jan
Leijten, Yda Dirck
van de Sande, Jan
van Hooghstraeten, Jan
van Ackerveeken, Augustinus
Coppens, Wouter

moeder van *
schepen
schepen
borg
koper / borg

Dekkers, C.
Dijkmans, Mathijs
Dircks, Ansem Peter
Dircks, Dirck Peter
Goris, Adriaen
Goris, Marten
van Hooghstraten, Jan
van Hooghstraten, Peter
Jansens, Jan Fransis
Lafraijse (Lavrijssen), Jan
Leijtens, Jan
Lemmens, Peter
Luijten, Garrit
Otten, Nicolaes
Paulij, Jan
Peters, Joost
Rombouts, Wouter
van Rooij, Paulij
van de Sande, Jan
van de Sande, Wouter
van de Sande, Thomas
Schoormans, Willem
van der Sielen (Ceelen ?), F.
Swaenen, Hendrik
Sweens, Cornelis
Tops, ……
Verhagen, Jan
Willems, Adriaen

koper
borg
koper
borg
koper
bieder
borg
borg
borg
koper
koper
borg
borg
borg
bieder
borg
borg
borg
borg
borg
bieder
koper
borg
borg
koper / borg
koper
bieder / borg
koper

folio no.

soort akte

fiche 8, rij 1, foto 1
t/m rij 2, foto 3

Verkoop van schare en veldvruchten

(koren) op den Verbranden
drijes / in de Braek
(koren) in de Braek
(koren)
(koren)

(koren)
(koren)

(boekweit)

(koren) in het Heijvelt
Reusel (koren)
(koren) in de Braek

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van de Graaf, Johan
de Voogt, Catharina wed.v. Cornelis
Roevens
Patronus, Frans
de Wilde, Melchior
Hendrik, Jacobus
Jansen, Clement (in marge)
Lemmens, Wouter (in marge)
Huijbregts, Peter
Martens, Marten Jan
Miertmans, Cornelis
Aarts, Arnoldus Woutr
de Cort (Kort), Albert
Dekkers, C.
Dircks, Ansem Peter

procureur / verkoper
verkoopster

Ente, H.
van Heijst, Anthonij

borg
koper / borg

mede verkoper
crediteur
idem

schepen
idem
idem
koper
koper / borg
koper
koper

datum
27-7-1743

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Turnhout

Hoogemierde

(koren)
(koren)
(koren)
(koren) in den Grooten acker
den Agtersten Beekakker
(koren)
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Horsten, Jan
Huijbregts, Peter
Jansens, Jacobus
van Laerhoven, Ant.
van Leendt, Matthijs
Leijten, Jan
Lemmens, Peter
Martens, Jan
Martens, Marten Jan
Miertmans, Cornelis
Paulij, Jan
Rinckels, Aart
van de Sande, Thomas
van de Sande, Wouter
Schots, Martinus

koper / borg
koper / borg
borg
koper
borg
koper / borg
borg
borg
borg
borg
bieder
borg
koper / borg
borg
koper / borg

van der Seelen (Ceelen), F.
Sweens, Cornelis
Verspaendonck, Willem
Willems, Adriaen

borg
koper
koper
borg

folio no.

soort akte

fiche 8, rij 2, foto 4
t/m rij 3, foto 5

Verkoop van roerende goederen en vee

(koren)
(koren)
(koren) het Heesterven
(koren) in de Korte vooren

(koren)
(koren) denVoorsten
Beekakker
(koren)
(koren)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Jansens, Cobus Clement
Janssens, Hendricus
de Voogdt, Cobus
Jansens, (onm.kind.*) Clement +
de Voogdt, Margriet
van Beers, Lafreijs
van den Bergh, Jan
van den Borne, Jacobus

verkoper
voogd / verkoper
toesiender / verkoper

van den Borne, Peter
Coppens, Wouter
de Cort, Albert
Deckers, Cobus
Dircks, Ant.? Peter
van Gorop, Hendrik
van Herck, Adriaan
Hermans, Wouter
van Hooff, Peter

idem
idem
idem
idem
borg
koper
koper / borg
borg
koper / borg

Jacobs, Cobus
Lemans (Lemmens ?), Wouter
van Lijmbt (Liemt), Jan
van Loon, Jan
van Loon, Jan Peter
Luijten, Cobus
Luijten, Garrit
Martens, Marten Jan
Martens, Matthijs
Pangjoel (Panjoel), Christiaan
Peters ?, E. Cobus
de Proost, Jan
van de Sande, Hendrik

koper
borg
bieder
koper
idem
borg
koper
idem
idem
idem
idem
idem
idem

moeder van *
borg
koper
idem

datum
10-3-1750

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

(rijdtsaal ?, hout)
(stoel, raak ?, trogh, ashopen
en aarshopen)
(rommel, tonne, griffels)
(oliekruik, paardt)
(brandt ijser)
(haam etc., tafel)
Reusel (koeijback)
(2 stoelen, rode koe)
(boterteil etc., blanke deele
etc./ planken ?, hout, stoel,
roggestro)
(hooghkarre)

Lagemierde (kalf)
(horengetouw ?)
(kist)
(misse / mest in de stal)
(grote stoel, goudgewicht)
(moespot, 2 vlaggehopen)
(rommel)
(schoep)
(eegh, rommel)
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van de Sande, Marten
van de Sande, Tomas
van de Sande, Wouter

idem
borg
koper / borg

van de Sande, Wouter Hendrik
Schoormans, Lafreijs
van der Seelen (Ceelen), Frans
Verbaandert, Bart (Albert)

idem
borg
koper
idem

Verhagen, Jan
Verspaandonk, Adriaan
Verspaandonk, Steven
Vromans, Tomas
Willems, Jacobus Jacob
Willems, Joost Jacob

idem / borg
idem
borg
koper / borg
idem
idem / borg

Willems, Philip Jacob
Lemmens, Wouter
Vroomans, Tomas
de Cordt, Aelbert

idem
president
schepen
schepen

folio no.

soort akte

fiche 8, rij 3, foto 6
t/m rij 4, foto 6

Verkoop van roerende goederen en vee

(rommel)
(scherfbak en seijse, haal,
lenckhaal en tange, beste
kast, boekweitstro)
(torfschoep)
(aartkarre)
(koeijketel, melckstande, een
asse met een sch…, ploegh)
(rommel, rode koe)
(2 stoelen)
(wande)
(glazenkast)
(rommel, tombe/ tobbe ?, …,
papketel)
(saal met de ligte)
Hoogemierde

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Helmont, (kind. / erfgen.) Jan
van Helmont, Wouter
Lemmens, Wouter
van Helmont, (4 onm.kind. *) Jan
Leijten, Yda Dirck
van de Water, (meester )…. (in marge)
Rombouts, Peter
van Herck, Adriaen
van de Zande, Jan
van Hooghtstraten, Jan
Aerts, Arnoldus Wouter
van Beerse, Jan Hendrick
van den Borne, Cobus
Brokken, Albert
Casteleijns, Dirck
van Casteren, Simon
Coolen, Joost
Coppens, Anneke
Coppens (Koppens), Wouter

verkopers
momboir / verkoper
toesiender / verkoper

de Cort, Albert
de Cort, Jan
Dekkers, Cobus

borg
borg
koper

Dijckmans, Matthijs
Dircks, Ansem Peter

borg
koper

Dircks, Dirck Peter
van Esch, Wouter
Fabrij, Nolle
van Gervel (Gerven), Hendrick

borg
bieder
koper
idem

datum
10-11-1742 en
20-12-1742

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

moeder van *
schepen
idem
idem
idem / borg
borg
borg
koper
idem
idem
idem
idem
koopster
koper / borg

Hulsel
Lagemierde

(8 vat koren)
(sael met een light, botertaijl)
(hooghkarre)
(zwarte veers)
(schoppen en heijseijse)
(moespot)
(seeve, beddekoets 2x, zwarte
koe met witte kop, zwart
stierken)

(rommel, olijvaetje, korf met
flessen)
(hamer ? en trektange,
koeijketel, roije koeij)

(rommel)
(kapmes, bijel, botertaijl)
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Goris, Adriaen

idem

Goris, Marten

idem / borg

de Graef, Jan Baptist
van Hees, Jan
van der Heijden, Jan
van Heijst, Matthijs
van Herck, Adriaen
van Herck, Cobus
van Herck, Cornelis

idem
idem
idem
borg
koper / borg
idem
idem

van Herck, Goijaert
Hermans, Peter
Hermens (Hermans), Wouter
van Hooghstraten, Jan

idem
idem
idem
idem

Huijbregts, Peter
Kerckhoff, Jan
de Kort (Cort), Jacobus
van Laerhoven, Antoon
van Laerhoven, Stoffel
Lemmens, Jan
Luijken (Luijten ?), Jan
Luijten, Adriaen
Maes, Cobus
Martens, Marten Jan
Miertmans, Cornelis
van Ostaden, Arnoldus
Otten, Nicolaes
Pannenborgh, Hendrick
Patronus, F.
Paulij, Jan
Raeijmakers, Cathalijn

idem
idem
idem
borg
bieder
koper
idem
idem
borg
borg
koper
idem
idem
borg
koper
idem
koopster

Rijebergs, Cobus
Rogghers, Jan
van Rooij, Paulus
van de Sande, Jan
van de Sande, Wouter

koper
borg
koper
borg
koper

Stevens, Jan
Sweens, Cornelis
Verbaendert, Albert
Verspaendonck, Willem
Verspreuwel, Hendrik
Viers (Fiers), Lambert Lambert
van de Voort, Peter
Vromans, Peter
Vromans, Thomas
de Weijs, Adriaen
Willems, Adriaen
Wouters, Hendrick Jan

borg
koper
idem
bieder
koper
idem
idem
idem
idem / borg
idem
idem
borg

folio no.

soort akte

fiche 8, rij 4, foto 7
t/m rij 5, foto 2

Verkoop van roerende goederen en vee

(schoep en spaeij, lange
zeijse, halve koeijback,
roggestro)
(rijck en schoup, roomtobbe,
rond tafeltje, block)
(brantijser etc.)
(tobbeke)
(rommel)
(beugels)
(eemer, smeervat)
(3 tinnen schoteltjes met een
bordt, melcktonne, hooi)
(olijvaetje en stoel)
(boekweitstro)
(kreuge)
(koperen handketel, stand,
aartkarre)
(bonte koe)
(boekweitstro)
(lopenkorf, spurrie)

(halve koeijback)
(koeijback)
(2 vaetjes)

(ossenjock)
(koeijketel)
(zwarte os)
(lopenkorf)
(ossenjok met strengen)
(2 tinnen kommekens met
lepels)
(reuster etc.)
(lopenkorf)
(stortvat, rijeck, seijschotel,
scherfbak)
(ploegh en eegge)
(2 koeijbacken)
(kast)
(papketel)
(2 vaetjes)
(trog)
(2 zigten, pikhaak)
(hagten en gaffel)
(waegh met gewigten)

opmerkingen

datum
1742
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

…….., wed.v. Goijaert Sweens
Adriaens, Adriaen Jan
van den Bergh, Goijart
de Cort, Jan
Denen, Jan
Dijckmans, Matthijs
Dircks, Ansem Peter

verkoopster
koper
idem
idem
idem
idem
idem

Dircks, Corstiaen Hendrik
Dircks, Dirck Peter
Dircks, Peter Jacob Peter
van Gervel (Gerven), Hendrik
van de Gevel, Hendrik
van Gompel, Paulus
Halomans (Helmons ?), Peter Frans
van der Heijden, Jan
van Heijst, Matthijs
Hendricks, Jan
van Herck, Adriaen

bieder
koper / borg
borg
koper
idem
idem
idem
idem / borg
idem
borg
koper

van Herck, Cobus
van Hoof (Hove), Jan

borg
koper

van Hooghstraten, Jan
Jansen, Jan
Jansens, Cobus Peter
van Laerhoven, Antoon
Leemans, Cobus
Lemmens, Cobus
Lemmens, Jan
Luijten, Thijs
Maes, Cobus
Otten, Peter
Paulij, Jan

idem
idem
idem
idem
borg
koper
idem
idem
borg
koper
idem

van de Put, Evert
van de Put, Peter
van Reusel, Gevert

idem
idem
idem

Rinckels, Aert
van Rooij, Paulus
van de Sande, Jan
van de Sande, Tomas
van de Sande, Wouter
Schoormans, Jan
Sweens, Cornelis
Verhagen, Jan
Vincken, Adriaen
Vincken, Hendrick
Vromans, Peter
Willems, Adriaen
Wouters, Hendrik Jan

idem
bieder
koper
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
borg
borg

folio no.

soort akte

fiche 8, rij 5, foto 3 en Verhuur van percelen groes en heijde
4

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
(2 schoupen met een rijck)
(saege etc.)
(rommel)
Casteren (spurrie)
(roggestro)
(smeervat, koeijketel, rode
koe)
Reusel
(asback)
(2 zigten)
(wanne)
(schapraeij)
(koren)
(2 kannen, melcktonne)
(rode koe)
(2 aerde taijle, hagten met een
ligte)
(botertaijl met seven, reuster
met flegels / vlegels)
(beste koeijback)
Hoogemierde (sael, ploegh)
(seijschotel)
(rommel)
Bladel (koperen ketel)
(toumout / toemet)
(kapmes)
(ossenjok)
(halve koeijback,
boekweitkaf)
(roggestro)
(stande)
(korf met ijseren banden, 3
korven met een spilwijl /
spinnewiel ?)
(hooi)
(eege met vierdeel)
(rommel)
(boekweit)
(rijck met een schoup)
(aertkarre, kist, roggestro)
(rommel, koren)
(hooghkarre)
(korf met ijseren banden)
(trogh)

opmerkingen

datum

niet compleet ?

3-7-1737
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Schepenen van Hulsel

verhuurders

van Herck, Adriaen
Verhagen, Jan
Sweens, Cornelis
van Herck, Adriaen
Dekkers, …….
Peeters, Joost Jacop
Maes, Cobus

schepen
schepen
huurder
idem
idem
idem
idem

groes en heijde onder den
Couwenbergh
Hulsel
den hoff met het driesken
den Groten dries
de Leijntjes
den Neelen dries
het Beerschutjen

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 8, rij 5, foto 5
t/m 12

Verkoop van roerende goederen

niet compleet

6-1-1735

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Lemmens, Peter
Joosten, Anthonij
Verspreuwel, (onm.kind) Adriaen
Hendrick
van Loon, Jan Jansen
van Kronenburgh, Paulus
Verspreuwel ?, Jan Henricks
Verspreuwel ?, Adriaen Henricks
Verspreuwel ?, Roelof Henricks
Verspreuwel ?, Peter Henricks
Verspreuwel, Hendrick
Verspreuwel, Adriaan Hendrick + (en
huijsvrouw +)
van den Bergh, Goijert
Martens, Marten Jan
van Beerse, Willem
van den Bergh, Goijert
van den Borne, Lambert
Bruijnincks, Jan
Dekkers, ……..
Dass, Corstiaen
van der Heijden, Jan
Henricks, Goijert

momboir / verkoper
toesiender / verkoper

Henricks, Peter
Huijbregts, Peter
Jacobs, Jacobus Govert
Kerckhoffs, Maria

idem
idem
idem
koopster

van Leendt, Cobus
Leijten, Goijert
Lemmens, Jan
Lemmens, Peter
Loeloffs (Roeloffs ?), Jan Adriaen
Lucas, Corstiaen

koper
idem
idem
idem
idem
idem

Martens, Aart Willem
van de Put, Dielis
Roeijmans (Rooijmans), Jan
van de Sande, Hendrick

idem
idem
idem
idem

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

verkoper
idem
idem
idem
idem
idem
idem
erflaters
president
schepen
koper
borg
koper
idem
idem
idem
idem
idem

(rommel)
(turf)
(rommel)
(koeijketel, rommel)
(zeeve en schaele)
(kleijn backe)
(oudt ijserwerck, kapmes en
meshack, zeijschotel met een
pikhaeck)
(beste bedde etc.)
(2 sacken, schaapsbenne)
(achterham)
(eijke koeijback, stande, de
aertkarre, de langh wagen)
(emmer, bedde)
(teerpot)
(boekweitkaf)
(roggekaf, stoelen)
(2 haalen)
(schop en heijseijse, eijke
koeijback, trock ?)
(schelfhouten)
(zigt en zeijse)
(ploegh)
(melcktonne)
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van de Sande, Jan
Schoormans, Jan
Schots, Cornelis
Schuurmans, Dielis
van Steensel, Cornelis
Stevens, Jan
Verbruggen, Goijert
Verspreuwel, Henrick
de Weijs, Adriaen
Wijnen, Marten

borg
koper / borg
borg
koper
idem
idem
idem
idem
idem
idem

(rijck, rommel, achterham)
(ossenjock)
(brantijser)
(ketel)
(wanne)
(beste kiste)
(spek)
(ossenjock, spek)

folio no.

soort akte

fiche 9, rij 1, foto 1
t/m 4

Verkoop van roerende goederen en veek niet compleet

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

………….. ?
Adriaens, Cobus
Bierens, Dielis
Dijkmans, Matthijs
van Heijst, Matthijs
van Herck, Adriaen
van Herck, Cornelis
Huijbrechs (Huijbregts) , Peter
Joosten, Teunis
van de Laeck, Cobis
van Laerhoven, Anthonij
van Laerhoven, Peeter
Lemmens, Jan
Mierdmans (Miertmans), Kees
(Cornelis)
van Mol, Adriaen
van Mol, Jan
Otten, Aelbert
Paridaens, Adriaen
van de Poel, Peter
van Reusel, Dirck Cornelis
Riebergts, Cobus
van de Sande, Henrick
van de Sande, Jan Marten
Schoormans, Jan
Schots, Cornelis
Schuurmans, Dielis
Steevens, Jan
Verbruggen, Goijert
Verspreuwel, Hendrik
Vincken, Hendrik
(van de ?)Vincke, Jaobus
Wouters, Wouter Jan

verkopers
borg
idem
koper
idem
idem
idem
idem / borg
idem
idem
borg
koper
idem
idem / borg
borg
koper / borg
koper
borg
koper
idem
idem
idem
idem
borg
idem
koper
borg
koper
bieder
borg
koper
borg

folio no.

soort akte

fiche 9, rij 1, foto 5
t/m 12

Verkoop van vruchten en schaare te
velde

datum
1735 ?

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

(zwartbonte koe)
(een vierdel koren)
(zwarte veers, spurrie)
(toemaet)
(hooi)
(6 schapen)
(7 schapen)
(rode en vale os)
(koppel hoenders, stro)
(boekweitstro)

(een vierdel boekweit)
(koppel hoenders)
(een vierdel koren)
Reusel (hooi)
(scharrebak)
(stro)
(rode koe)

(vale koe, hooi, stro)
(een vierdel boekweit)

(zwarte stier)

opmerkingen

datum
18-7-1731

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Peeters, Joost Jacob

schepen / curator /
verkoper
idem

Hulsel

van der Heijde, Peeter
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Dirks, Nicolaas +
van Helmont, Wouter
van Helmont, Jan
Adriaans, Peeter Jan
van Loenen, H.
Vervugt, Cornelis
van der Heijde, Peeter
Peeters, Jan (van Bladel)
van der Seele (Ceelen), Frans
Sweens, Cornelis
Peeters, Jan Hendrik
Cooijmans, Adr.
Hulsmans, Jan
van Loenen, H.

erflater
koper / borg
koper / borg
koper / borg
koper
borg
idem
koper
borg
idem
koper
borg
borg
koster / schoolmr. /
loco secretaris

folio no.

soort akte

fiche 9, rij 2, foto 1
t/m rij 3, foto 2

Verkoop van roerende goederen en vee

namen van personen of
instellingen
Hendricks, Magriet wed.v. Nicolaas
Dirks +
Peeters, Joost Jacob
van der Heijden, Peeter
Vervugt, Cornelis
Daniels, Cornelis Jacobs
van Herk, Adriaan
Verhaagen, Jan
Maas, Cobis
Luijcas, Corstiaan
Rombouts, Peeter
Hulsmans, Peeter
Kooijmans, Adriaan
Nooijens, Adriaan
Panenborghs, Hendrick
Willems, Frans
van Hanenburgh, G.
Adriaans, Jacobus
Adriaans, Peeter
Anthonis, Peeter (van Bladel)
Bierens, D.
van den Broek, Francis
Colen, Nicolaas
Colen, Wouter (Walterus)
Cooijmans, (dochter) Adriaan
Daniels, Cornelis J.
Dekkers, Cobis
Dijkmans, Matthijs
Dijkmans, Miggiel

Hulsel
(rogge) inde Gragt acker
(rogge)
(rogge)
(rogge) inde Neere acker

(rogge)

(rogge)

opmerkingen
beroep / relatie
schepenen / verkopers
eigenares

datum
20-9-1730

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel

schepen
schepen

secretaris
wever / koper
koper
idem
borg
koper
idem
idem
koopster
koper
idem
idem / borg
idem / borg

Dirks, Ansem Peeter
Dirks, Dirk Peeter

idem
idem

van Eijk, Wouter
Ente, mr. Hendrick

idem
idem

(standt, grote kist)
(waag)
(korf)
Netersel (rode os)
(7 lammeren, 3 ooien)
(riek en melkstoel, 5 schapen)
(kleijn schappraaijke)
(hair touw en hooijriek)
(leer)
(rode koe met witte kop)
(boekweitstro, d’eevens /
evie)
(asback, hooghkarburrie)
(2 oude korven, turf, de
drieskens aan de akkerstraat,
stro)
(wan, riek)
(bijl, gaffele, misthaak,
boekweit)
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Gerrits, Adriaan
van der Hagen, Jan
van Hanenburgh, G.
Hendriks, Cornelis
van der Heijde, Jan
van der Heijde, Peeter
van Herk, Adriaan
Huijbregts, Peeter Jan
Hulsmans, Peeter
Jacobs, Martinis
Jansen, Cobis
Jansen, Jan
Kooijmans (Cooijmans), Adriaan
Lemmens, Joris
van Loenen, M.
Luijcas, Corstiaan
Maas, Cobis

idem
borg
koper
koper
borg
koper
koper / borg
koper
idem
idem
idem
idem
idem / borg
idem
idem
bieder / borg
koper / borg

Mierdmans, Cornelis
Nijssen, Daniel
Otte, Bartholomeus

idem
idem
idem

Panenborgs, Hendrik
Pauwels, Matthijs
Peeters, Jan (van Bladel)

borg
koper
idem

Peeters, Jan Hendrik
Peeters, Joost Jacob
Peeters, Peeter Hendrik
Riebergs, Bartel
van Rooij, Peter
van de Sande, Adriaan
Seels, Dries

idem
idem / borg
idem
koper
idem
idem
idem

Sijmons, Hendrik
Sol, Cornelis
Spanjool, Joseph
Staps, Peeter
Steevens, Jan Jansen

idem
idem
idem
idem
idem

Sweens, Cornelis
Sweens, Marinis

idem
idem

Sweerts, Peeter
Tielens, Wilhelmus
van de Ven, J.

borg
bieder
koper

Verhagen, Jan

idem

de Wijs, Adriaan
Willems, Frans

borg
koper / borg

Yvo, Matthijs (van Reusel)

koper

folio no.

soort akte

(scherfbak 2x, tafel)
(zwarte hond)
Netersel (lang zeijsel)
(3 oude hoenders)
(boekweit)
(ossejok)
(zwarte koe)
Casteren (spin)
(hooi)
Netersel (eeven / evie stro)
(trog)
(spurie)
(roomtobbeke)
(ijzere keetel, melkton,
aartkarburrie, schaapsbennen,
schuthekken, boekweit, weij
int aangelag)
(brandijser)
(spurie, stro)
(tinnen kandelaar en lamp,
tang, 2 schoppen, paproer)
Bladel (6 jonge hoenders)
Bladel (schappraaij, groen op
de acker)
(zwart kalf)
(boekweitstro)
(aardkar)
(roggestro)
(koeijback)
Reusel (boekweitkaf, de
krietsen)
(stro)
(sigt en pikhaak)
(kist met slot)
(rommel en scherfbordt)
(koperen handketeltje,
koeijketeltje, roggestro)
(halve koeijback 2x)
(toemet en weij in den halven
beemt

Netersel (3 koeij tuijers met
d’eegen strop)
(rommel, strengen, kreuger
en spil, roodbonte koe,
peevelt en winterkolen)
weij (gras) in ’t Beemdeke
aan de Santvoort
Reusel (mand, haal en
langhaal)

opmerkingen

datum
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fiche 9, rij 3, foto 3
t/m 12

Verkoop van percelen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Leenders, Jacop
Ariaensen, Dielis
Leijtens, Henderick
Schuijrmans (Schuurmans), Adriaen
Peeter
Schormans (Schoormans), Jan Claes
Artsen (Aertsen), Baltus
Leenders, Jacop

schepen / verkoper
idem
idem
gesworen / verkoper

Joosten, Aert

koper

Jansen, Otto

koper

Jansen, Matteijs

koper

Wouters, Marcelis
Dirckx, Henderick Ariaen

koper
koper

Geerts, Willem Wouter
Govers, Peter

koper
koper

Leijtens, Cornelis Jan

koper

Wouters, Marcelis
Franssen, Wouter
Caelen, Migiel

schepen 1665
idem
koper

Verbruggen, Goeijaert
Schoormans, Adriaen
van den Barge (Berge), Wouter Geerts
Leenders, Jacop
Verspreuwel, Adriaen Jans
Leenders, Jacop

schepen 1666
idem
oud schepen 1666
idem

Henderickx, Marcelis
Antonis, Sijmen
van Hoeff (Hooff), Peeter
Rouwenbocht, Jan Wouter
Stroijbants, Jacop Wouter
Wouters, Sarvaes
Goeijaers, Jacop

gesworen 1666
idem
idem

idem
idem
koper

koper

koper

folio no.

soort akte

fiche 9, rij 4, foto 1
t/m rij 5, foto 1

Verkoop van roerende goederen en
schare te velde / lijst van crediteuren

6-12-1662 / 19-3-1663
20-10-1665 / 12-81666 en 17-8-1666

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

perc. erffs, 213 ¾ roeden

perc. erffs, 95 roeden
perc. , 130 roeden (niet
verkocht ?)
perc. aan de Rijt, 88 roeden

Jacop Leenders, Henderick
Thomas, Aert Leijten nieuw
erff (z)
Aert Leijtens (z)
de gemeijnte

Otte Jansen (w), Cornelis
Jansen (n), de gemeijnte
perc. aan de Heijcant, 24 ¼
Matteijs Jansen (w), de
roeden
gemeijnte
perc. inde Hoochstraet 196 ½ de kind. Thomas Leenders (z,
roeden (niet verkocht ?)
w), de gemeijnte
perc. 150 roeden 4 voeten
Dielis Peters (z)
perc. erve, 25 roeden 10
Hendrick Ariaen Dirckx (z),
voeten
de gemeijnte
perc. erve in de Smiets straete sijn selffs (n), de gemeijnte
perc. erve inde Smits straete, kind. Jan Janssen Maes
127 roeden 9 voeten
nieuwe erve(o)
perc. erve de Wielder in
Cornelis Jan Leijtens
Collersrode, ca. 8 roeden

perc. in de Rijt teinden de
Stadt, Hoogemierde

nieuw erve in de Wouwer
aent Hooge

de gemeijnte (o, z), de koper

erve 19 roeden 8 ½ voeten

opmerkingen

datum
21(25)-7-1710

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Herck, Cornelis

verkoper / borgemr./
collecteur
idem

Hulsel

Daniels, Corstiaen Nijs
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…….., wed.v. Michiel Ansems c.s.
Dircx, Lauwreijs +
van Loo, Jan
Janssens, Jacob
Cornelis, Adriaen
Baltes, Huijbregt
Cauwenberg (Couwenberg), Bartel
Cornelis, Adriaan
Deckers, Abram
……., Jacob den decker
Dircx, Claes
Geulen, Jan
Groenendael, Marten
Goutsmits, Jan
Horsten, Gerit
Hulsmans, Jan

verkopers / idem
erflater / debiteur
gastheer
schepen
schepen
koper
idem
idem
idem
idem / dakdekker
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Janssens, Jacob

idem / borg

Kolen (Coolen), Peeter
Ladale, mr. ……
Lawreijs (Laureijs), Claes
van Loo, Jan

idem
koper
idem
idem

van Look, Jan
Maes, Jacob
Nijssen, Corstiaen
Panis, Aelbert
Pauwels, Matthijs
Peeters, Hendrick
Riberg (Riebergs), Bartel
van de Sande, Jan
Selen (Ceelen), Willem
Sweens, Klaes
Sweerts, Jan Peeter
Sweerts, Mari Jan
Verhagen, Jenneken
Verpannen, Goijert
Willems, Matteus
Wouters, Paridaen
………, Perijn
………., Geertruijd (wed. )

bieder / borg
koper
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
koopster
koopster
koper
idem
idem
koopster
idem

…….., wed.v. Michiel Ansems
Daniels, Nijs
van Herk, Cornelis
Sweerts, Mari Jan
van Look, Aert
Nijs, Corstiaen
Dirx (Dircx), Claes
Willems, Matteus
de Laet, Jan
Peeters, Jacob
Cornelis, Adriaen
Goutsmits, Jan Peeter
Dijkmans, Embregt
Wijnants, Adriaen
Maes, Jacob
Selen (Ceelen), Peeter Jan
van Look, Jan

creditrice
borgemr. / crediteur
crediteur
creditrice
crediteur
borgemr. / crediteur
crediteur
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

(weijde)
(melkton, koren)
(spurrie)
(schup)
(ketel)
(cuijp)
(kruijwagen)
(paard)
(gras)
(kalf)
(getuigh, koeijbak, spurrie,
weijde, koren, haver)
(koeijketel, haemknippel,
hooi en spurrie, koren)
(sigt)
(rode koe)
(wan)
(stand, ploegh, kist, koren,
boekweit)
(rommel, burrie)
(trog, weijde, koren)
(zwarte koe)
(eertkar, spaaij)
(eemer, eegd, hagten)
(koren)
(vlagzeijsen, spurrie)
(boterteijl)
(spil)
(gras)
(scherfbak)
(vlegels)
(hoogkar)
(pot)
(weijde)
(hael)
(boekweit)

(kerkerechten, doodskist)

(vlas)
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Stevens, Jan
Peeters, Willem (van Reusel)
Ribergs (Riebergs), Bartel
Verhagen, Jenneke
Hulsmans, Jan
Geulen, Jan
Janssen, Jacob
Peeters, Hendrik
Couwenberg, Bartel
Dijkmans, Willem
Dijkmans, Corstiaen
Daniels, Cornelis Jacob

idem
crediteur
idem
creditrice
crediteur
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Sweerts, Jan Peeter
…….., Abram
Stelt, Ns.

idem

Reusel (koe)

(franse contributie)

secretaris

folio no.

soort akte

fiche 9, rij 5, foto 5
t/m 8

Schuldbekentenis / gelofte

opmerkingen

datum
15-6-1808

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Adams, Peter
Martens, Willem
Verhagen, Bartel
Lemmens, Jan Baptist
Huijbregts, Wouter

debiteur / gelover
crediteur
schout
schepen
schepen

Hoogemierde

folio no.

soort akte

fiche 9, rij 5, foto 9
t/m fiche 10, rij 1, f. 5

Verkoop van veldgewassen

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Vroomen, Maria wed.v. #
Maenendonx, Huijbrecht + #
Maenendonx, Peeter
Maenendonx, Alegonda
Maenendonx, Jacomina
Maenendonx, Jenna *
van den Heuvel, Cornelis e.v. *
………, Margriet + 1e e.v. #
vanden Bergh, Peeternel + 2e e.v. #
vanden Borne, Jacobus

verkoopster

datum
18-7-1753

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

zoon /verkoper
dochter / verkoopster
idem
idem

Deckers, ……

oud president /
gastheer
vorster / koper

Mijs, Nicolaes
van Ackerveeken, Augustinus
van Hees, Adriaen
vanden Heuvel, Cornelis
van Rooij, Poulus
Luijten,Gerit

borg
borg
koper / borg
bieder / borg
koper / borg
koper

Luijten, Thomas
Luijten, Jacobus
Willems, Joost
Verhees, Adriaen

borg
borg
bieder
koper

Hoogemierde
(rogge) int heijvelt
(rogge) op Heijn Teuwen
acker

(rogge)
(boekweit) inde Aensteede
(boekweit)
(boekweit ) inden Bocht

(rogge) op den Clijsacker
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Dijckmans, Wouter
Paridaens, Anthonij
van Loon, Jan
Willems, Joost Jacob
Verbaendert, Hendrick
Lucas, Joost
Jansens, Jacobus
Hermans, Hendrick Peeter
van Hoof, Peeter
van Leendt, Jan Baptist
Luijten, Jacobus
van de Graaf, A.

folio no.

soort akte

fiche 10, rij 1, foto 6
t/m 11

Verhuur ½ steede

koper
borg
koper / borg
koper / borg
borg
koper
koper
borg
president
schepen
schepen
subst. secretaris

(rogge)
(rogge)
(rogge)
(rogge) inde Kerckehoef
(rogge) inden Bocht

opmerkingen

datum
22-11-1781

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van der Ceelen, Jan e.v. *
de Beer, Geertruij *
Castelijns, Jan e.v. #
de Beer, Johanna #
de Witt, Hendrik
de Beer, Maria (minderjarig)
de Beer, Cornelis (idem)
de Beer, Gerrit (idem)
de Beer, Cornelis

verhuurder / momboir

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

verhuurder
momboir

Castelijns, Jan

vader / bewoner
andere helft
huurder

van Hasendonk, Cornelis
van der Ceelen, Pieter
Verhagen, Anthonij

schepen / loco officier
schepen
idem

folio no.

soort akte

fiche 10, rij 1, foto 12
t/m rij 3, foto 6

Verkoop van oogst te velde

huijsinge, hoove, acker, weijen heijlanden, Hulsel

opmerkingen

datum
20-7-1778

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van den Heuvel, Antonij
……….
van Beers, Nicolaas
van Haasendonk, Corn.
van Ostaden, Cornelis
van Hoogstraten, Jan

verkoper
secretaris / koper
borg / borg
borg
koper
koper / borg

Hoogemierde
(rogge) in ’t Schootje

Otten, Adriaan
…….., e.v. Adriaan Larmit
Janssen, Adriaan
Huijbregts, Willem
Strooijbants, Goijaart
Swaanen, Adri(aan)
van Rooij, Cornelis
Luijten, Jan Jacob
van Hoof, Nicolaas
Deckers, Jacobus
Luijten, Jan Jacob
van Diessen, Jacobus

borg
koopster / borg
koper / borg
borg
borg
borg
koper
borg
borg
koper
borg
koper

(rogge)
(rogge) op den Beekacker
(rogge) in den Bogt
(rogge)
(rogge)

(rogge)

(rogge)
(rogge)(spurrie)
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van Hoof, Nicolaas (Klaas)
Janssen, Goijaart
Huijbregts, Willem
Fusch (Fuchs), Peeter Joseph

borg
koper
schepen
schepen

folio no.

soort akte

fiche 10, rij 3, foto 7
t/m rij 5, foto 1

Verkoop van schaarhout

(boekweit)

opmerkingen

datum
7-1-1779

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Keuchenius, Paulus
Pijnenburg, Arnoldus
……………..
van Ackerveeken, Augustinus
van Ackerveeken, Jacobus

verkoper
idem
secretaris / koper
koper / borg
koper / borg

Lagemierde

…….., wed.v. Hermanus van Beers
Bakkers (Bekkers), Cornelis
van Beers, Nic.
van der Ceelen, Anth.
van Diessen, Adriaan
Dirx, Jan Ansem
Dirx, Pieter Ansem
van Eijndhoven (Eijnthoven), Francis
van Gils, Dirk

koopster
koper / borg
borg
koper / borg
koper / borg
koper / borg
koper / borg
koper / borg
koper / borg

van Hasendonk, Corn.
Hermans, Anthonij
Luijten, Anthonij
Naaijkens, Anth.
van Ostaden, Cornelis
van Overa, Jan
Palms, Willem
Smolders, Cornelis
Swaanen, Adriaan
Vingerhoets, Pero
van de Water, meester……
Willems, Cornelis Peter
Zeegers, Jan
van Hasendonk, Cornelis
van de Water, Abraham
van Heusden, J.

koper
koper
koper / borg
koper
koper
koper / borg
bieder / borg
koper / borg
koper / borg
koper
koper
koper / borg
koper
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

fiche 10, rij 5, foto 2
t/m fiche 11, rij 1, f. 9

Verkoop van roerende goederen

(hout, mutsaert)
(hout) in het Gagelvelt
(mutsaert)(schaarhout) in de
Steenovens
(schaarhout)
(schaarhout)
(mutsaert)
(schaarhout)
(schaarhout)
(schaarhout)
(hout) op de Meulengragt
(schaarhout)
(schaarhout)
Diessen (schaarhout)
(schaarhout)
(hout) in den halven beemdt
(schaarhout)
(schaarhout)
(schaarhout)
(schaarhout)
(schaarhout)

opmerkingen

datum
31-12-1781

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Moonen, Dirk
Adams, Peeter
van den Berg, Jan
van den Berg, Matthijs
van den Borne, Lambert
Deelen, Judocus
Dijkmans, Embregt
van der Flaas, Matthijs (Tijs)
van Haasendonk, ……
Huijbregts, Gerrit

verkoper
koper
borg
koper / borg
borg
koper
idem
idem
idem
idem

Hoogemierde
(seijsie etc.)
(roggestro)
(kuijpje, olijvaatje)
(2 gaffels)
(zeijsie, heekel)
(confoortje)
(riek)
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Larmit, Adriaan
van Leendt, Jacobus

idem
idem

Lemmens, Adriaan
Leijten, Lodowicus
Luijten, Jan Baptist
Martens, Willem
van Mol, Mattijs
van Ostaede, Joseph
Panjoel, Hendrik

borg
koper / borg
idem / borg
idem
borg
koper
idem / borg

van de Sande, Cornelis
van de Sande, Jan
van Vessum, Matthijs

idem / borg
idem
idem

Vosters, Willem
Wittens, Hermanus
Martens, Willem
van de Zanden, Jan

idem
idem
schepen
schepen

folio no.

soort akte

fiche 11, rij 1, foto 10
t/m rij 3, foto 7

Verkoop van roerende goederen

(messtik, varkenskooij)
(ploegh, haargetouw, tafel
2x)
(leer)
(2 stoelen)
(2 ossejokken)
(biekorven)
(2 koebakken, scherfbak, 2
tinnen schotels, rommel)
(kuijpje, speurie)
(waskuijp)
(saal, koeketel, vaatje,
aardkar, ossejok, boekweitkaf
, kriesbusselen)
(hooi)
(haal, koeij)

opmerkingen

datum
24-1-1782

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Laurensius (Laurentius), Adrianus

predikant / verkoper

Aarts, Jan Arn.
van Ackerveeken, Jacobus
………, wed. van Beers
van den Borne, …….
Cornelis, Godefridus
Deelen, Godefridus
Dekkers, ……
Dijkmans, Dirk
Dijkmans, Peeter
Fabrie, ……
Goris, Jan Marte
…….., e.v. van de Grint
van Hasendonk, …….

koper
idem
koopster
koper
idem
idem
idem
idem
borg
koper
borg
koopster
koper

Hooge- Lagemierde en
Hulsel
(2 stoelen)
(2 stoelen, brandhout)
(6 tinnen borden)
(coffijkan)
(tafel)
(schilderij)
(erwte reijssen)
(mostertpot etc.)

Heijmans, ……. (jood)
van Herk, Elisabeth
Hertogs, Peeter

idem
koopster
koper

Jansse, Goijaart
Jansse, Jan
Leesten, Francis
Leesten, Jacobus
Lemmens, Adriaan
van Loon, Jan Baptist
van Loon, Nicolaas
……., wed.v. Geert Luijten
Luijten, Jan Baptist
Matthijsse, Jan
Mercx, Jan
Merks, Laurens
Naaijkens, Willebort

idem
idem
idem
idem
idem / borg
idem
idem
koopster
borg
koper
idem
idem
idem

(2 tonnetjes)
(2 stoelen)
(kandelaar, 7 tinnen borden,
mutsaart, blok)
(spinnewiel)
(koffijkan)
(2 stoelen, schilderij,
soepschotel)
(coffijkan)
(3 stoelkussens)
(lessenaar, lantaarn)
(leunstoel)
(spinnewiel)
(2 stoelen)
(confoortje)
(kandelaar)
(2 stoelen)
(3 schilderijen)
(boonstaken)
(2 coffijkannen)
38

Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 204
door E.A.M.Verspaandonk

Overa, Jan
Peeters, Peeter
van Reusel, mr. ……
(van) Rijthoven, Cornelis
Rovers, Corstiaan
Smolders, Cornelis
Staats,Jacobus
Tops, Claas (Nicolaas)
Tops, Jan
van de Ven, Adriaan
van de Ven, Jan Cobus
Verbaandert, Jan
Verhagen, Antoni B.
Vorsters, Hendrik
van de Waater (Water), …….
Zwaanen (Swaanen), Gijsbert
…………

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
borg
borg
koper / borg
koper / borg
koper
koper / borg
koper
secretaris / koper

van Haasendonk, Cornelis
van de Waater, Abraham

schepen
schepen

(wasketel)
(mutsaart)
(2 stoelen, 1 stoel)
(tafeltje)
(cabinetje)
(bed)
(kreuger)
(3x 2 stoelen,
(stoopen)

(3 stoelkussens)
(2 assietten)
(theeketel)
(keegelen)
(tonnetje bonen)
(3 stoelkussens, trog, turf,
hout)
Lagemierde

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 11, rij 3, foto 8
t/m 12

Memorie

betr. verkoop van met hypotheek
belaste goederen / gedrag
deurwaarders / geestelijke renten

1731

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Lijclama, …….

rentmeester

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 11, rij 4, foto 1
t/m rij 5, foto 1

Verkoop van onroerende goederen

bij vonnis

11-11-1730 en
25-11-1731

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Bossij, Nicolaes
Lijklama à Nijhold, Tinco

deurwaarder /verkoper Hilvarenbeek
rentmr. der geestelijke Kempelandt en Oisterwijk
goederen
Hilvarenbeek
notaris
sHertogenbosch
eerder eigenaar
eerder eigenares
eigenaar
huijs, hof, aangelag,
Lagemierde aan ’t Mispelendt
, 1 lopst. 32 roeden
Landt in de Knol, 2 lopst. 18
roeden

het Capittel tot Hilvarenbeek
van Proijen, Johan
Jacobs, Marcelis
van Doorn, Tanneken Aelbert
van den Bergh, Hendrick

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

den Aert acker, 2 lopst. 33
roeden
het Voorste heijvelt, 2 lopst.
10 roeden

het Bovenste landt int
heijvelt, 1 lopst.

de gemeijnte (o, z), Jan vande
Sande / Wouter Verhees (w),
erfgen. Harman Harmans (n)
de erfgen. Jan Antonij
Martens van Loon (o), de
erfgen. Adriaen Panenborgh
(z, w), de gemeijnte (n)
den Groenen weght (o),
Anneke Lemmens (z), de
heijlare straat (w), vrouw (n)
de heijlaren straat (o), de
erfgen. Jan van den Voort (z),
de erfgen. Adriaen Panenborg
(w), de erfgen. Cornelis van
Doren
de erfgen. Adriaen Panenborg
(o), Adriaen de Wijs (z), de
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Landt in Heijn Dielen steede,
48 roeden
parc. in den Heijlaren beemt,
1 lopst. 20 roeden
heijvelt aant Broek, 1 lopst.
15 roeden
landt en groes in de Knol, 2
lopst. 52 ½ roeden

het Aerts ackerke, 1 lopst. 55
roeden
het Aerts ackerke van
Henderick Huijbregts

erfgen. Jan Plompen (w),
Jenneke Verhagen (n)
de wed. Jan Joris (o, n), de
erfgen. Adriaen Panenbergh,
vrouw (w)
Peter Jacob Jansen (o), vrouw
(z), Gerrit van Eijk (w), de
erfgen. Willem Voorts (n)

de wed. Jan Joris (o), de
erfgen. Adriaen Panenberg
(z), de erfgen. Antonij Marten
van Loon (w), de gemeijnte
(n)
de Groene wegh (o), man (z),
de heijlare straat (w), vrouw
van Antonie Nijssen (n)
Peter Adriaens (o), eigenaars
(z), Antonie Nijssens (w), de
erfgen. Jan Plompen (n)

den Grooten dries, 50 roeden
het Beemdeken in de heijlare, Peter Jacob Jansen (o),
2 lopst. 10 roeden
Willem van Beers (z), Geerit
van Eijk (w), man (n)
Maeijken Philipse heijvelt, 1
lopst.
Schuurmans, Dielis
Lemmens, Jan
vande Sande, Jan
Lemmens, Goijert
van den Borne, Lambert

schepen
idem / borg
idem
koper
borg

folio no.

soort akte

opmerkingen

fiche 11, rij 5, foto 1
t/m 9

Verkoop van (verlaten) onroerende
goederen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Deckers, Abraham
Nijsen, Daniel
Goutsmits, Jan
Willems, Frans
van Herck, Adriaen
Goutsmits, Laureijs Stevens +

vorster / verkoper
schepen
idem

de Domeijnen
………
……….
de Kerk van Lagemierde
de Kerk van Hulsel
…………
Matijs, Jan Goijaert
Goutsmits, Jan Wouter
Hartongh, J.?
Raemakers, Adriaen
van Hoostraten, Francis

rentheffer
idem
idem
renthefster
idem
armmeester / rentheff.
crediteur
idem
koper
schepen
idem

folio no.

soort akte

erflater

datum
15-2-1725 en
1-3-1725

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel

Hulsel, huijsinge met den hof,
4 lopst. , ca. 22 lopst. land,
ca. 25 lopst. heij en weijlant
Oirschot
St. Truijen

Hulsel

opmerkingen

datum
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fiche 11, rij 5, foto 10
en 11

Bekendmaking / oproep crediteuren

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

4-2-1725

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Horsten, Liske + wed.v. Hendrik Peeters erflaatster
Peeters, Joost Jacob
momboir
Peeters, (onm.kind.) Hendrik

Hulsel

folio no.

soort akte

opmerkingen

fiche 11, rij 5, foto 12
t/m fiche 12, rij 1, f. 1

Bekendmaking van verkoop van schare
te velde

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

8-7-1725

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Hanenburgh, Godert
curator
Horsten, Liske + wed.v. Hendrik Peeters erflaatster

Hulsel

folio no.

soort akte

opmerkingen

fiche 12, rij 1, foto 2

Bekendmaking / oproep van crediteuren

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Hanenburgh, Godert
Horsten, Liske + wed.v. *
Peeters, Hendrik + *

curator
erflaatster
vroeger burgemeester

folio no.

soort akte

fiche 12, rij 1, foto 3
t/m 6

Verhuur

datum

datum
(4)-4-1726

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel

opmerkingen

datum
17-4-1725

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Hanenburgh, Godert
Horsten, Liske +

curator / verhuurder
erflaatster

Nijssen, Daniel
Luijcas, Corstiaan
Peeters, Peeter Hendrik

schepen
oud borgemeester
zoon / huurder

folio no.

soort akte

fiche 12, rij 1, foto 7
t/m rij 2, foto 6

Verkoop van roerende goederen

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel
huijsinge, groes etc.

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Hanenburgh, Godert
Horsten, Liske + wed.v. Hendrik Peeters
Nijssen, Daniel
van Hoof, Peeter
vanden Bergh, Jan
van Hoogstraten, Francis
Adriaans, Pr.

curator / verkoper
erflaatster

van den Berg, J.
Baltus, Huijb.
van Bladel, J. Peters

idem / borg
idem
idem

datum
5-4-1725

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel

schepen
idem
koper

(oud linnen, schapraaij,
aardewerk, sigt en pikhaak en
zeijsel, zaadkorf, boterkorf en
seef, vierel van de ploeg, bijl
en hakmes)
(jok)
(wollen deken)
(kan en pint, eeg)
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Daniels, Corn. Jacob
Dekkers, Abraham

idem
idem

Dirks, Dirk P.
Dirks, Peeter

idem
idem / borg

Dijkmans, Jan

idem

van Eijk, Gerrit
van Hanenburgh, G.
van der Heijden, J.
van der Heijde, Peeter
van Herk, Ad.

idem / borg
idem (secretaris)
idem
borg
koper

van Hoof, Pr.
Hulsmans, Jan
Hulsmans, Pr.
Janse, Anth.

idem
idem
idem
idem

de Kort, Jan
Luijcas, Corstiaan

idem / borg
idem

Maas, Cobis

idem / borg

Martens, Marten Jan
Mattheeus, Jan
Nijssen, Daniel
Peeters, Anneke H.
Peeters, Joost Jacob
Peeters, Peeter Hendrik
Riebergs, Bartel
Schoormans, C.
Steevens, Jan
Sweerts, Jan P.
Sweerts, M. Jan

idem
idem
borg
koopster
koper
idem
bieder
bieder
borg
koper
idem

van Vessem, Th.
Willems, Frans

bieder
koper

folio no.

soort akte

fiche 12, rij 2, foto 7
en 8

Publicatie betr. verkoop van roerende
goederen

(koperen hantketel, trog, 2
leeren)
(vlagzeis en spaaij)
(hoogkar sonder raaije)
(nuijster, waag, smoutvatje)
(halve koeijbak, voeder
kuijpje)
(2 ossen)
(bed en hooftpeuluw, wollen
deken, spin, beddekoets,
aardewerk, rode koe)
(bed en hooftpeuluw, tang,
tinnen lamp, aardewerk,
soutvatje en seef )
(aardkar)
(saal met hagte)
(kist)
(wan, zwarte koe)
(papketel, melkton)

(haal en lenghaal)
(emmer, oude boterteil, 2
kwade kistjes, prulmerkt)
(asbak, 2 poste en lampstok)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

vanden Bergh, Govert
Schuurmans, Dilis
vanden Bergh, Hermen + *
van Overbeecque, Marie + e.v. *

curator
president
erflater
erflaatster

folio no.

soort akte

fiche 12, rij 2, foto 9
t/m rij 3, foto 4

Verpachting van schare te velde

namen van personen of
instellingen

( 2 stoelen, 2 rieken, 2 benne)
(koperen koeijketel, 2 oude
schuppen, aardewerk, 2
stoelen, sneijbak en zeijsel)
( 4 lakens)
(papketel, sigt en pikhaak, 2
schuthekkens)
(moespot, koekepan,
hangijzer en rooster, 2
standers, scherfbord)
(oud ijzer)
(brandijzer)
(hele koeijbak)

21-12-1725

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hoogemierde

opmerkingen
beroep / relatie

datum

datum
11-7-1725

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
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van Hanenburgh, Godert

curator / verpachter /
secretaris
Horsten, Liske + wed.v. Hendrik Peeters erflaatster
Nijssen, Daniel
Goutsmits, Jan
Dirx (Dircx), Peeter
Maas, Cobis
koper / borg
Dirks (Dirx), Peeter
koper / borg
van Herk, Adriaan
borg
Dirx, Claas
koper / borg
Goutsmits, Jan
borg
…….., Ansem
koper / borg
Jansen, Jacob
borg
Dekkers, Abr.
koper / borg
Luijcas, Corstiaan
bieder
van Bladel, Jan Peeters
koper
van der Seelen (Ceelen), Frans
borg
Coppens, Wouter
koper

folio no.

soort akte

fiche 12, rij 3, foto 5
t/m 8

Specificatie van salaris en verschot

Hulsel

’t Smeeltje
den H.geest (acker)
den Bulder
den Meijkens bogaart
’t Willekenschot

opmerkingen

datum
24-3-1724
22-10-1724

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Steevense, Laureijs + (= Goutsmits)

erflater

Hulsel

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 12, rij 3, foto 9
t/m 11

Lijst van crediteuren (niet compleet)

betr. waarschijnlijk Laureijs Steven
Goutsmits + (zie verklaring Margo
Matthijse d.d. 27-10-1725)

28-10-1724 ?
(zie kwitantie
Martijntje 6-12-1724)

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Dirks, Peeter
Peeters, Peeter Hendrik
van Herk, Jan
Goutsmits, Jan
Lemmens, Jacobus
Maas, Anthonie Janse
Spanjool, Joseph
Sweens, Marinus
van Herk, Margriet
Maas, Jacobus
Peeters, Steeven Hendrik
………., Martijntje
van Herk, Adriaan
…….., Gerrit de scheeper
Sweerts, Marie Jan
Hulsmans, Jan Franse
Sweerts, Jan Peeter
Peeters, (erfgen.) Hendrik
Sweerts, Hendrik Peeter
Dirx, Claas
Daniels, Cornelis Jacob
Helstermans, Jan
Maas, Theunis Jan
Peeters, Joost Jacob
vander Heijde, Jan
Janse, Corstiaan

crediteur / borgemr.
idem
idem
idem / borgemr.
crediteur
idem / armmeester
idem
idem
creditrice
crediteur / collecteur
idem
creditrice

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
( ½ ton lijkbier)

scheper / crediteur
collectrice
verp. beurder
collecteur
(borgemr.) crediteuren
armmeester
verp. beurder
armmeester
verp. beurder
collecteur
borgmeester
armmeester
kerkmeester
Lagemierde
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Verhegge, ……..

subst. schoolmeester

folio no.

soort akte

fiche 12, rij 3, foto 12

Verklaring

(luijgelt)

opmerkingen

datum
9-1-1725

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Vorsters, Marie
Matthijse, Martijntje +

deponente
Lagemierde
erflaatster / dienstmeid Hulsel
bij *

Goutsmits, Laureijs Steevense *

folio no.

soort akte

fiche 12, rij 4, foto 1
t/m 3

Borgstelling en kwitantie

opmerkingen

27-10-1725

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Wittens, Jan
Matthijsse, Margo
Matthijsse, Martijntje +

borg
Lagemierde
requirante
Reusel
erflaatster / dienstmeid
bij *
Hulsel
schepen
schepen
secretaris

Goutsmits, Laureijs Steevense *
Ramakers, Adriaan
vande Sande, Jan
van Hanenburgh, Godert

folio no.

soort akte

fiche 12, rij 4, foto 4

Kwitantie / borgstelling

beroep / relatie

Goutsmits, Laureijs Steevense + *
………, Martijntje
Nijssen, Jan
Stevens, Jan
Dirx, Claas
van Hanenburgh, G.

erflater
dienstmeid van *
borg
idem
idem
secretaris

folio no.

soort akte

fiche 12, rij 4, foto 5
t/m 11

Verhuur

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

datum

datum
6-12-1724

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

datum
16-5-1724

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

……….

Hulsel

Goutsmits, Laureijs Steevense +
Nijssen, Daniel
Dirx, Peeter
van Hanenburgh, G.
Luijcas, Corstiaan

verpondingbeurders /
verhuurders
erflater
schepen
idem / borg
secretaris
huurder

Goutsmits, Jan
van Herk, A.

bieder
huurder / borg

Sweerts, Jan Peeter

huurder

den Dries van d’aansteede en
den Hof
’t Agterste heijvelt
het Zaat
Den grooten beempt over
d’Aa ontr. de Hellekens
het Drieske met plukvelt
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van der Seele, Frans

idem

Maas, Cobis

idem

Vinken, Hendrik
Peeters, Joost Jacob
Willems, Frans

idem
idem
idem

van Hanenburgh, G.

secretaris

folio no.

soort akte

fiche 12, rij 4, foto 12
t/m fiche 13, rij 1, f 2

Verkoop van schare te velde

namen van personen of
instellingen

drieske bij Frans Willems
gent. ’t Hoofke
de Biesvenne
de Weijen hof en ‘t
Morteldrieske
drieske bij Jan Goutsmits
’t heijvelt
den Boogaart naast…
’t Pluksel
hofke agter de schuur van G.
van Herk

opmerkingen

Leegemierde

datum
4-7-1724

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel

Goutsmits, Laureijs Steevense +
Nijssen, Daniel
Dirx, Peeter
van Hanenburgh, G.
Sweens, Marinis
Maas, Cobis

borgemrs./ collecteurs
/ verpondingbeurders
/ verkopers
erflater
schepen / borg
schepen / borg
secretaris
koper
koper / borg

van der Seele (Ceelen), Frans
Goutsmits, Jan (van Beers)
Rombouts, Wouter
Janssen, Jacob
Otte, Bart

bieder / borg
koper
koper / borg
koper / borg
koper

van Herk, Adriaan
Jans, Anthonie
van Herk, Jan
Goutsmits, Jan
van Bladel, Peeter Adriaans
Sweerts, Marie Jan

koper / borg
bieder / borg
koper
borg
koper
koopster

Janssen, Peeter Jacob
Adriaans, Peeter
Luijcas, Corstiaan

koper
koper
koper / borg

van Bladel, Jan Peeters
Mattheus, Jan
Peeters, Dirk
Hulsmans, Jan
Hulsmans, Peeter
Hendriks, Peeter
Sweerts, Jan Peeter

koper
borg
borg
koper
borg
borg
borg

folio no.

soort akte

fiche 13, rij 1, foto 3
t/m rij 2, foto 6

Verkoop van roerende goederen

groes en naweije
’t Voorste Looijke
de Dwars vooren
de aansteede
dries over de brug
’t Hoog Biesven
Calver bogt
den Mortel

Jan Peere beemt
den halven beempt
’t Kleijn beemdeke
Heijn Reijsens beemdeke
den Langen acker
’t Agterste Looijke
’t Leeg Biesven
Heijn Reijsens biesven
’t Voorste Looijke
den Jaanen acker
de Lange vooren

opmerkingen

datum
23-3-1724
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namen van personen of
instellingen
Goudsmits (Goutsmits), Laureijs
Steevens +
Nijssen, Daniel
Dirks, Peeter
van Hanenburgh, G.
Adriaans, Goijert
Adriaans, Peter
Beerens, Gerit
van den Berg, Goijert
van Bladel, Jan Peeters
Cornelisse, Jan
Crolle, Adr.
Dekkers, …….
Dirx, Peter
van Doorn, A.
van Eijk, G.
van Eijk, W.
Fabri, Hendrik
Goudsmits (Goutsmits), J

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

borgemrs. / collecteurs Hulsel
/ verkopers
erflater
schepen
schepen
secretaris / koper
koper
idem
idem
bieder
koper
idem
idem / borg
idem
idem / borg
idem
idem
idem
idem
idem / borg

van der Heijde, J.

idem / borg

Hendriks, Jan
Hendriks, Peter
van Herk, Adriaan
van Herk, Griet
van Herk, Jan
Hulsmans, J.
Hulsmans, Peter
Jans, Anthonie

idem
idem
borg
koopster
koper
idem
idem
idem

Janse, Corn.
Jansen, Claas
Jansen, W.
Kerkhofs, Hendrik
Kooijmans, Adriaan
de Kort, Jan
Lemmens, C.
Lemmens, J.
van der Look, Jan

borg
koper
idem
idem
idem
borg
koper
idem
idem

Loots, Goijert
Luijcas, Corstiaan

idem
idem

Maas, Cobis

idem / borg

Martens, Jan
Melis, Joris
Mollen, Jan

idem
idem
idem

Nijsse, D.
Pauwels, Matthijs
Peeters, Elisabet
Pijn…rts, Matthijs
Rinkels, Aart

idem
idem
koopster
koper
koper

(handbijltje, bonte ….)
Arendonk (rood kalf)
(langzeijsel, moosbank)
(gareel)
(oude p…)
(rommel)
(riek, 5 hoenders)
(riek, klot)
(zeef en oud ijser, emmer)
(tang en haar / haal ?)
(rommel)
(zeijsel en gaffel)
Bladel (hoogkar)
(wan, oud ijserwerk,
koeijketel, paard)
(2 oude broeken, zwarte koe
met witte rug)
(oude rok)
(oud linnen, 2 schaapsbenne)
(schelfhouten, reijs)
Reusel (stander)
(oude kist)
(melkton)
(pijesent ?, oud schappraaij,
torf)
(korf, grote spin)
(ijserwerk)
(koeijschakel etc.)
(paardcribbe)
(bindzeel)
(vlagzeijsel, haargetouw)
(2 oude lampen, oliekan, 20
schapen met lammeren)
(tobbeke, 2 stoelen)
(halve koeijbak, asbak en
lampstok, beddekoets, gerve)
(korf met oud ijzer, vatje,
eeg, zwarte stier, rogge)
(schoep)
(ijsere papketel, 2 ligte)
(sigt en meshaak, hagte met
ijsere buijkbandt, kleijne
ijsere papketel, rommel)
(spurrie, toemet)
Bladel (zwarte koe)
(aardewerk en paproer)
(oud bed en oude sargie)
(trog)
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van de Sande, H.
Schoormans, C.

idem
idem

Schuurmans, Dilis
Sol, Gerrit
Sweerts ?, H.P.
Sweerts, M. J.

idem
idem
borg
koper

Thijsse, Romme
Willems, Ph. Jacob
Wouters, Mar..
Yvo, Matthijs

idem
idem
idem
idem

(koeijbak)
(brandijser, 2 sakken, gaffel,
werkbank)
(rode stier, kalf)
(5 hoenders)
(scherfbak en zeijsel,
rommel)
(koekepan, oude keel)
(aardkar, zwarte koe)
(oud bed)
(2 stoelen)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 13, rij 2, foto 7
t/m 10

Opdracht aan de vorster (copie)

betr. verzoek tot herziening van
boedelrekening

13-11-1725

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Rombouts, Wouter

procureur /
gemachtigde
constituant
idem
idem
idem
momboir / idem

Hooge-, Lagemierde en
Hulsel
Westelbeers
idem
idem
idem
Oostelbeers

Goutsmits, Jan Cornelis
Goutsmits, Cornelis
Goutsmits, Peeter
Goutsmits, Goijert
Janse, Marcelis
Kemmers, (onm.kind) Jan
Boogaarts, Jan
Boogaarts, Marie Peeter wed.v.
Corstiaan Janssen
Goutsmits, Steeven Laureijsse
Goutsmits, Wouter Janse
van Dooren, Jan *
van Dooren, Gerard Aalberts +
van Dooren, juffr. Wilhelmina Margo
Schuurmans, Dilis
Dekkers, A.

constituant
constituante
rentgelder 1656
idem
eerst rentheffer 1656
vader van *
daarna renth. /
transportante 1709
president
vorster

Hulsel
Oostelbeers

sHertogenbosch

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 13, rij 2, foto 11
t/m rij 3, foto 5

Lijst van overgebrachte schulden

betr. nalatenschap

tussen 23-3-1724 en
28-10-1724

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Goutsmits, Laureijs Steevens +
Kooijmans, Adriaan
Sweerts, Maria Jan
Dirx, Peeter
Maas, Anthonie Jan
Hulsmans, Jan Franse
Sweerts, Jan Peeter
Peeters, Hendrik
Sweerts, Hendrik Peeter
Dirx, Claas
Maas, Jacob
Goutsmits, Jan
Daniels, Cornelis Jacob
Helstermans, Jan
Maas, Theunis Jan

erflater
verp.beurder 1720
collectrice
borgemeester
armmeester
verp. beurder 1721
collecteur
borgemeester
armmeester
verp. beurder 1722
collecteur
borgemeester
armmeester
verp.beurder 1723
collecteur 1723

Hulsel

(in buitenland)
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Peeters, Joost Jacob
van der Heijde, Jan
Jansen, Corstiaan
Peeters, Peeter Hendrik
van Herk, Margriet
Goutsmits, Jan
Maas, Jacobus
……., Gerrit de scheeper
…….., Martijntje
Lemmens, Jacobus
Gijselaar, …….
Dirks, Dirk Peeter
van Herk, Jan
Spanjool, Joseph
Maas, Anthonie Janse
Dirx, Peeter
van der Heijde, Jan
Sweens, Marinis
Daniels, Cornelis Jacob
Peeters, Steeven Hendrik
van Bavel, Elisabet
Cornelis, Adriaan
van Bladel, Jan Peeters
Rombouts, Peeter
Jansen, Joseph
van Herk, Cornelis
……., wed.v. Costiaan Nijssen
van Steensel, Willem
van Ael, Cornelia (i.n.v. vader)
Daniels, (erfgen.) Nijs
Jansen, Jacob
van den Broek, Francis
Fraise (Laureijsse), Peeter
Goutsmits, (erfgen.) Wouter Janse
Lauvreijse (Laureijsse), Steeven

borgemeester
armmeester
kerkmeester
crediteur
creditrice
crediteur
idem
scheper / crediteur
dienstmeid / creditrice
crediteur
idem
idem
idem
idem
armmr. 1720 / idem
crediteur
armmeester 1723
crediteur
armmeester 1722
crediteur
borgemeester 1719
collecteur
borgemeester 1718
collecteur
borgemeester 1717
(borgemr. 1716)
borgemeester 1714
(borgemr. 1712)
(borgemr. 1711)
crediteur
idem
borg
crediteuren
lener 1656

Lagemierde
(doodskist)
(bier, arbeidsloon)
(arbeidsloon)
(arbeidsloon, smeden)
(huur)
(huur)
(koeijketel)
(honing in ziekte)
( ½ ton lijkbier)
(arbeidsloon)
(arbeidsloon)
(arbeidsloon)
(arbeidsloon)
(arbeidsloon)

Westelbeers

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 13, rij 3, foto 6
en 7

Memorie

betr. afrekening nalatenschap

na 28-3-1726

namen van personen of
instellingen
Goutsmits, (erfgen.) Wouter Jansen +
Stevense, Laureijs + (Goutsmits)
Goutsmits, Jan
Rombouts, Wouter

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Westelbeers

erflater

den Bos (sHertogenbosch)

folio no.

soort akte

fiche 13, rij 3, foto 8
t/m rij 4, foto 6

Verkoop van roerende goederen

namen van personen of
instellingen
Adams, Jan Jacob +
Martens, Steven
van Hoof, Peeter
van den Bergh, Jan

opmerkingen

datum
28-12-1723

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

burgemrs./ collecteurs
/ verkopers
erflater
president
schepen
schepen

Hoogemierde
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van Hanenburgh, G.
Adriaans, Corn.
van den Berg, G.
van den Bergh, J.
van den Bergh, W.
Crolle, Adriaan

secretaris
koper
borg
koper
idem
idem

Dekkers, …….
Dilis, P.J. de jonge (Verspaandonk)
Dilis, P.J. den oudste (Verspaandonk)
van Hoof, Peter

idem
idem
idem / borg
idem

Huijbregts, Peter
Jacobs, Adr.
Jacobs, Corn.
Jacobs, Gov.
Jans, Anth.
Janse, Hendrik (van Ravens)
Janssen, Clement
Leijten, Goijert
Lemmens, Adriaan
Lemmens, Joris

idem
idem
idem
idem / borg
borg
koper
idem
idem
borg
koper

van de Put, J.
van de Put, J.
van de Sande, W.
Schoormans, J.L.
Schuurmans, D.
Sijmons, Hendrik
Sijmons, J.
Verspaandonk, Joseph
Verspaandonk, W.
………., Willemijn

idem
idem
idem / borg
idem
idem
idem
borg
koper
bieder
koopster

(bijl)
(2 rieken)
(stander, ploeg)
(emmer en griessel, trog,
koeijbak, brandijser, toemet
en spurrie)
(koeijkeetel, roggestro)
(roggestro, waageleer )
(scherfbak en zeijsel)
(2 koeijschakels, wage,
walmstrooij)
(oud hekke)
(ashoop)
(deijsel)
(hantkeetel, beddekoets, hooi)
Ravens / Ravels ?(aardkar)
(torf)
(wan)
(ijsere moespot, zwart
stierke)
(schoep)
Reusel (ossejok)
(haal en tang, stoel)
(zeijsel, mand, hooi)
(spaaij, torf, klot)
(koe)
Hoogemierde (2 ossen)
(rooij kalf)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 13, rij 4, foto 7
t/m fiche 14, rij 1, f. 1

Verkoop van roerende goederen en
schaar te velde

inboedel van winkel

3-8-1723

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Noijens, Adriaan
Dirx, Claas
Noijens, (onm.kind. *) Gerrit +
van Hasselt, Yke Huijbregts (+ ?)
van den Bergh, Jan

momboir / verkoper
toesiender / verkoper

Blok, J.
Coenen, P.

idem
idem

Coolen, Hendrik
Coolen, Jan

idem
idem

Coolen, W.M.
Coppens, W.

idem
idem

Corsten, J.T.
Dekkers, ……

idem
idem

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Lagemierde

moeder van *
koper

(kakstoel en vuurrekje,
aardewerk)
(broek, strijkijzer etc.)
(touw, sponderik, hangijser
etc. , aarden pot 2x, pot)
(aardewerk 3x)
(stiklijfje, vatje en seef,
aardewerk 2x, latten)
(aarden pot 3x, aardewerk)
(klein gewigt, nagels,
aardewerk)
(koekepan)
(schotelrek, gewicht, tabak en
pijpen, zeep in tonnetje,
rommel, aarden pot 5x, pot,
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Dijkmans, Emb.

idem / borg

Dijkmans, Migg.

idem / borg

Dijkmans, Thijs

idem

van Dooren, Anth.
van Eijk, G.
van der Flaas, C.

idem
idem
idem

Goijaarts, (knecht van ) Peter
Goutsmits, J.
van Hanenburgh, G.

koper
idem
secretaris / idem

van der Heijde, J.

idem

van der Heijde, P.
Hellen (Hellers), J.
van Herk, G.
Hulsmans, J.
Hulsmans, P.
Jans, Anth.

idem
idem
idem
idem
idem
idem

Josijntjes, P.
de Kort, Jan

idem
idem

de Kort, Wouter

idem

Lauvreijse (Laureijssen), W.
Lemmens, G.

idem
idem

van Limt (Limpt), J.
…….., wed. Luijten
Markus, Hendrik
Otte, Aalb.

idem
koopster
koper
idem

Pannenborgs, H.

idem

Pannenborgs, J.
Peeters, Anth.
Raaijmakers, Adr.

idem
idem
idem

Schuurmans, D.

idem

Sergers, M.
Sergers, W.
Smits, Corstiaan

idem
idem
idem

aardewerk 2x)
(koperen keteltje, 2 15/16 el
karsen (kaarsen ?), zwarte
vrouwenmuts, stiklijfje 2x,
garen en stof, rommel, aarden
pot 2x, aardewerk 2x,
rommel)
(aardewerk, rommel,
aardewerk 2x)
(zwarte vrouwenmuts, balans,
wanten en dimet, boter, thee
en tabaq, tonneke, bed en
hooftpeuluw, korf met werk,
bedkussen)
(nagels, 2 potjes, vatje)
(wafelijser)
(geleijwerk, glazen, garen,
haake en ooge, bedkussen)
(rommel, flessen, oliematen )
(2 nieuwe teele, aardewerk)
(koperen ketel, balansje, trog.
seef etc., saagske, aardewerk,
eiken tafeltje)
(vatje met grutten,
aardewerk)
(eiken tafeltje)
(mand met todde, saaije falie)
(tinnen schotel 2x)
(aarde theems, aardewerk)
(emmer)
Hulsel ( 2 potjes, pot,
aardewerk)
(aardewerk)
(geleijwerk, 9 lepels, kleinere
lepel, rommel, bedkussen,
theems en pot, aardewerk 2x,
geklooft branthout, branthout
en boonstaken, ashoop)
(aardewerk, 2 nieuwe teele,
theems en pot)
(wieg, aardewerk)
(aardewerk 2x, almanak en
kaarten, kaarsse, scherfbord)
(spinnewiel)
(aardewerk)
(pot, mutsert)
(gespen, roerpap, korf, 2
potjes)
(rijgnestel en papier, oude ton
met sout, vatje en kruik)
(tinnen schotel)
(swafelstokke, aardewerk)
(ijsere vijsel en gebrooke
stamper, vles / fles, koren,
bonen met staken)
(olievatje, theems en pot,
aardewerk)
(zwarte vrouwenmuts)
(groene sargie)
(oud vat met gesoute coole,
aardewerk 3x)
50

Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 204
door E.A.M.Verspaandonk

van Soest, Bet
Steevens, J.J.
Swanen, Cobis

koopster
koper
idem

Sweens, Cornelis

idem

Sweens, Marinus

idem

Verhagen, Anth.

idem

Verhagen, J.
Verschoot, Herm.

idem
idem

de Wijs, Ad.
Willems, F.
Wittens, J.
………., Willemijn
……….., J. de slagter
……….., Willem de schoenmaker

idem
idem
idem
koopster
slager / koper
schoenmaker / koper /
huurder van #

……….,C. de wever
……….., de queesel in huijs (kwezel)
……….., M. de metser

wever / koper
koopster
metselaar / koper

……….., Maritje (bij den dominee)
Noijens, Gerrit

koopster
eigenaar

Corstiaans, Aart
van de Sande, Jan

inzetter huur
koper

van Dooren, Anthonie
Jacobs, Phlip

schepen
geswooren

folio no.

soort akte

fiche 14, rij 1, foto 2
t/m 9

Verkoop van onroerend goed

(stiklijfje)
(messen scheije)
(korf, theems en pot etc., pot
etc., pot, tinnen lamp)
(aardewerk, asbak en bijltje,
kuijpje, pot, tobbetje met
assche, tonnetje, linden
beddeke)
(hangschapraaijke met de
gootbank, aardewerk)
(drankvat, 2 nieuwe teele,
aardewerk, pot, rommel)
(soutmaat, schup, riek etc.)
(ijsere pot, ijsere keetel,
aardewerk, 2 stoelen, haal,
tinnewerk, rooster, brandijser,
tang, kast met laaije, banken,
winkelbank, schilderijtjes,
kapstok )
(bonte muts en ijserdraat)
( 2 manden met prulle)
(stoel)
(aardewerk)
(2 tinne teljooren, olievatje)
(geklooft branthout, mutsert,
heijtorf, bonen met staken,
branthout en schelfhouters)
(rommel, aarden pot)
(witte sargie, blekke lamp)
(leunstoel)
niet verkocht: mansrok,
camisool, ouds schaar en
portsijser
(seije voorschoot)
huijsje met het afdakje van de
schop / deel v.d. hof #
(boekweit) op den
Lammerenbogt

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Hanenburgh, Godert
van Hoogstraten, Francis
Dijkmans, (onm.kind.*) Anthonie +
van Helmont, Jenneke Joosten

secretaris / curator
schepen / curator

datum
10-2-1722 en
17-2-1722

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

moeder van *
huijsinge, landerijen, de
Heijkant

van Dooren, Anthonie
Janssen, Peeter

schepen
koper

Wittens, Jan
Janssen, Jacob

inzetter
bieder

den Waterlaat, ca. 2 lopst. 22
roeden en 2/3 in 44 roeden
van Maaijken Aarts

Maaij van Dooren (o), de
gem. weg (z), de erfgen. Dirk
Hoppenbrouwer (w), de
kerkpad (n)
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folio no.

soort akte

fiche 14, rij 1, foto 10
t/m rij 2, foto 3

Verkoop van eikenbomen

namen van personen of
instellingen
Rombouts, Peeter
van Bladel, Jan Peeters
Aarts, Reijnier
Goudsmits, Jan
Jansen, Jacob
Tempeler, Anthonie
Helsmans, Jan
Otte, Aalbert
Helsmans, Hendrik
van der Linden, Willem

opmerkingen

16-4-1722

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

regenten / verkopers
schepen
schepen
koper
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Hulsel

folio no.

soort akte

fiche 14, rij 2, foto 4
t/m rij 5, foto 10

Verkoop van onroerende goederen

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Leemans, Hendrik
Verbaandert, Hendrik
Leppens, (4 minderj. kind. *) Jan +
Dircx, Elizabet Ancem +

momboir / verkoper
momboir / verkoper

datum
6-1-1784 en
3-2-1784

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel

moeder van *
huijzinge met aangelag in de
steede, ca. 1 lopst. 10 roeden,
Hulsel aan de straat
den Kerken akker, 1 lopst.

den Voorsten Hermans bogt,
1 lopst. 45 roeden

de Hegge, 52 ½ roeden

den Vreijsen akker, 1 lopst.
21 roeden
het Comptoir der Geestelijke goederen
het Comptoir der Domeinen van Brabt.
den Armmen van Hulsel
den Abt van St. Truijen
Leemans, Hendrik
Roest, Peeter
Sweens, Peeter
Paridaans, Anthonij
van der Ceelen, Peeter
Hendricx, Marcelis Jan
van Heusden, J.

datum

rentheffer
idem
idem
idem
inzetter
koper
borg
president / loco off.
schepen
schepen

folio no.

soort akte

fiche 14, rij 5, foto 11

Rekening / Kwitantie

Hendrik Verbaandert (o), de
erfgen. Peeter Dircx (w, z),
de gem. straat (n)
de erfgen. Peeter Dircx (o),
den ackerweg (w, z), Jan
Adriaanse (n)
Hendrik Verbaandert (o),
Hendrik Maas (w), Cornelis
de Beer (z), de erfgen. Maria
Leppens (n)
Jan Ancem Dircx (o), de
erfgen. Peeter Dircx (w),
Hendrik Verbaandert (z), Jan
Ancem Dircx (n)
de verkopers (o), den
ackerweg (w), Hendrik Maas
(z), Hendrik Versandt (n)

sHertogenbosch

Casteren

opmerkingen

datum
21-5-1782 /
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19-4-1784

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Segers, (erfgen.) Jan
Woestenberg, Cornelis

debiteur(en)
crediteur

folio no.

soort akte

fiche 14, rij 5, foto 12

Rekening / Kwitantie

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Segers, Jan
van de Ven, Jacobus

debiteur
wagen- en raaijmaker /
crediteur

folio no.

soort akte

fiche 15, rij 1, foto 1
en 2

Obligatie / kwitantie

beroep / relatie

Seegers, Jan
van Loon, Niklaas

debiteur
crediteur

folio no.

soort akte
Memorie (3x)

van de Ven, Anthonij
Zeegers, Jan
Peters, Jan
Hendrix, Marcelis Jan
Janssen, Gt. (ondersteboven)

debiteur

soort akte
Kwitantie

datum
2-4-1785 (en 1787)

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

datum
(1787)

beroep / relatie

folio no.

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

fiche 15, rij 1, foto 5

datum
1784 / 1785 en
26-12-1787

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

fiche 15, rij 1, foto 3
en 4

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

debiteur
debiteur

opmerkingen

datum
16-10-1787

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Peters, Jan
van Heusden, Joh.
Zeegers, Jan + *
Luijten, Antonie

schoonzoon van *
secretaris
erflater
getuige

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 15, rij 1, foto 5

Rekening

o.a. kostgeld van kind

1787

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Kastelijns, Jacobus
Zeegers, (erfgen.) Jan
Zeegers, (kind v.) Adriaan

crediteur

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lagemierde (sijes = cijns)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum
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fiche 15, rij 1, foto 6

Memorie / rekening

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

16-10-1787

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Zeegers, Anthonij

folio no.

soort akte

fiche 15, rij 1, foto 7

Rekening (3x)

opmerkingen

datum
…… / 10-11-1786

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van de Ven, Antonie
Seegers, Jan
Seegers, Adriaan
van Ackerveken, Augustinus

crediteur
debiteur
debiteur
crediteur

(koebak)

folio no.

soort akte

fiche 15, rij 1, foto 8

Memorie / rekening

(vat bier, speuriesaat)
(nieuwe emmer)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Zeegers, (erfgen.) Jan
Smits, Johan

debiteuren
crediteur

folio no.

soort akte

fiche 15, rij 1, foto 8

Rekening / kwitantie

datum
1784-1787

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

datum
14-10-1786

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Tops, J.
Seigers (Seegers), Jan

meester smid / credit.
debiteur

Lagemierde
Hulsel

folio no.

soort akte

fiche 15, rij 1, foto 9
t/m 12

Afrekening nalatenschap

namen van personen of
instellingen
Zeegers, (kind./ erfgen.) Jan
van Loon, Nicolaas
de Beer, (kind.) Cornelis
Smits, ……
Woestenberg, Corn.
Tops, Jan
vanAckerveeken, Augustinus
van Dooren, Jan
Kastelijns, Jacobus
Leesten, (kind.) Jan
Janssen, Goijaart
Verpannen, Jan
Dircx, Jan Peter
van Eersel, Jan B.
Dijkmans, Peter
van de Ven, Anthonij
van de Ven, Jacobus
Sollen, Peter
Paridaans, Steeven
Hendricx, Marcelis
Zeegers, Margo
Zeegers, Jan

opmerkingen
beroep / relatie

datum
eind 1787

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel

crediteur
crediteuren
crediteur
molenaar / idem
smid / idem
crediteur
kerkmr. / idem
crediteur
crediteuren
crediteur
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Lagemierde
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Zeegers, Ant.
Zeegers, (minderj. kind)
Peters, Jan

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 15, rij 2, foto 1
t/m 3

Afrekening nalatenschap

als voorgaande (kladexemplaar)

na 21-10-1787

namen van personen of
instellingen
Zeegers, (kind./ erfgen.) Jan
van Loon, Nicolaas
de Beer, (kind.) Cornelis
Smits, ……
Woestenberg, …….
Tops, Jan
vanAckerveeken, Augustinus
van Dooren, Jan
Kastelijns, Jacobus
Leesten, ……..
Janssen, Goijaart
Verpannen, ……
Dircx, Jan Peter
van Eersel, Jan B.
Dijkmans, Peter
van de Ven, Anthonij
van de Ven, Jacobus
Sollen, Peter
Paridaans, Steeven
Hendricx, Marcelis
Zeegers, Anth.

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hulsel

crediteuren
crediteur
molenaar / idem
smid / idem
crediteur
kerkmr. / idem
crediteur
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

folio no.

soort akte

fiche 15, rij 2, foto 4
t/m rij 3, foto 12

Verpachting van gewas te velde

Lagemierde

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Zeegers, Jan
Peeters, Jan e.v. *
Zeegers, Catharina *
Zeegers, Margo
Zeegers, Anthonij
Luijten, Anthonij
Zeegers, (minderj.kind # ) Adriaan +
Luijten, Catharina
Janssen, Nijs
van der Aa, Steeven
Hendricx, Marc. Jan
Maas, Hendrik
Hendricx, Jan Marcelis
Dekkers, Jacobus
van Steensel, Jan
Leppens, Jan
Kastelijns, Jacobus
Dircx, Joost
van der Ceelen, Peter
Dijkmans, Peter
de Roon, C.

verpachter / momboir
idem

datum
19-7-1787

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

verpachtster
verpachter
momboir / idem
moeder van #
koper / borg
borg
idem
koper / borg
koper / borg
koper
koper
koper
koper
borg
schepen
schepen
gezworen klerk

Bladel
Bladel
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folio no.

soort akte

fiche 15, rij 4, foto 1
t/m rij 5, foto 4

Verkoop onroerende goederen

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van Diessen, Adriaan
van Diessen, Anna
Fabrie, Jan
van Diessen, (minderj.kind.*) Jacobus +
Fabrie, Peternella
van Diessen, Peter + #
Kooijmans, Catharina + e.v.#

verkoper / momboir
verkoopster
momboir
moeder van *
vader / erflater
moeder / erflaatster

datum
12-1-1789 en
26-1-1789

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Hoogemierde
huijsinge, stallinge, schuur,
schop, hof en aangelag,
Hoogemierde den Berg
den Beekackker, 4 lopst. 4
roeden

de gem. heijde (o, n), de kind.
Jacobus Staats (w), de gem.
straat (z)
de kind. Jacobus Staats (o),
Willem Geerts (w), Adriaan
van Hees (z), de gem. straat
(n)
het Heestervan, 2 lopst. 5
Hendrik Verbaandert den
roeden
jongen (o), Jacobus van Leent
(w, z), de verkopers (n)
den Voorsten beemdt, 2 lopst. Antonij Paridaans (o),
33 roeden
Willem Huijbregts (w), de
kind. Jacobus Kools (z, n)
den Leijakker, 40 roeden
Hermanus Dijkmans (o),
Hendrik Verbaandert (w), de
molenstraat (z), Jan Baptist
Lemmens (n)
de halve Lurijd, 30 roeden
de wed. Jan Adriaansen (o),
(aan het Leijbroek)
Jacobus Willems (w, z),
Adriaan van Hees (n)
den Akker van Wouter
Jacobus van Leent (o), de
Stroobants, 2 lopst. (in de
kind. Jacobus Staats (w),
Beekakker)
Hendrik Peeter Verbaandert
(z), de gem. heijde (n)
den Polder, 1 lopst. 30 roeden Jacobus van Leend (o, z), de
(aan de Brevensen dijk)
gem. heijde (w), de verkopers
(n)
het Ven met het heijveld aan de wed. Hendrik van
de Brevensen dijk, samen 2
Helmond (o), de Brevensen
lopst. 23 roeden
dijk (w) Jacobus van Leent
(z), de gem. heijde (n)
¼ perc. heijde gent. het
Doolbroek, het geheel 1 lopst.
30 roeden
den Armen van Hoogemierde
de Abdije van Everbode
het Comptoir der Domijnen
het Capittel van Hilvarenbeek
Luijten, Jan Jan Baptist
Huijbregts, Willem
Martens, Willem
Wittens, Adriaan
Luijten, Wouter Baptist

rentheffer
renthefster
rentheffer
idem
inzetter / koper
bieder / president
schepen / borg
schepen
borg

folio no.

soort akte

fiche 15, rij 5, foto 5
t/m fiche 16, rij 1, f. 6

Verkoop onroerende goederen

sHertogenbosch

opmerkingen

datum
26-1-1789 en
9-2-1789
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Janssen, Jan wedn.v. Maria Schoormans verkoper
Janssen, Jan
zoon / verkoper
Janssen, Catharina
dochter / verkoopster
huijsing, stal, hof en aangelag Adriaan Verbaandert (o, z),
, 4 lopst. 3 roeden,
de gem. heijde (w, n)
Hoogemierde in de Berg
de Rijtbeemt, 50 roeden
de gem. heijde (o), de kind.
Jan Vroomans (z), Adriaan
Verbaandert (w, n)
perceel in het Nieuw veld, 1 de gem. heijde (o, n), Adriaan
lopst. 30 roeden
Verbaandert (w, z)
de Meijntienssteede, 2 lopst. de gem. heijde (o), Jan van de
23 roeden
Sanden (w), Joseph van
Ostaden (z), Matthijs van den
Berg (n)
de Rijdt, 2 lopst.
de kind. Jan Vroomans (o),
Willem Donkers (w), de gem.
heijde (z), Adriaan
Verbaandert (n)
de Kerk van Hoogemierde
Verspaandonk, Jan
Huijbregts, Willem
Martens, Willem
Wittens, Adriaan
Dijkmans, Hermanus
van Ostaden, Joseph

renthefster
inzetter
president / loco off.
schepen
schepen
borg
borg

Hoogemierde
idem

folio no.

soort akte

opmerkingen

fiche 16, rij 1, foto 7
t/m 10

Rekening van kosten verkoop
(12 kopen)

hoort bij ……?

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

folio no.

soort akte

fiche 16, rij 1, foto 11
t/m rij 2, foto 8

Verkoop roerende goederen en vee

datum

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
opmerkingen

datum
1-12-1797

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

……., wed.v. Cornelis Fr. van der
Heijden
van der A, Peter

verkoopster

Lagemierde

koper

(schup etc., bijl, riek etc., spa,
stik, schup, riek, hagten 2x,
haargetouw, vat 2x, zadel en
ligt 2x, hak, deksel op de
zaal, pertszadel, haam,
reijzadel, koeketel, moespot,
roomtob, stand, dreijlhaal, 2
koeijbakken, zigt en pikhaak
2x, zeijsie 2x, trog, klok,
ploeg 2x, eegt 2x, hoogkar,
aardkar, kafmolen, grijze os,
zwartbonte stier 2x, zwarte
koe, roodbonte koe, witte
stier, wit verskalf, stro, hooi,
speurie, kaf, boekweitstro)

van Ackerveeken, Jacobus

borg
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van der Ceelen, Anthonij
van der Ceelen, Willem
Dijckmans, Peter
Dijckmans, Peter
Dijckmans, Theodorus
Dircx, Jan Ansem
van Dooren, Jan
Fabri, Abraham
Franken, W.
van Gorip (Gorp), Jan
Goutsmits, Jan
van Ham, Jan
van Herk, Peter
Hermans, Bernard
van Hoof, Adr.
Huijbregts, Willem
Janssen, Hermanus G.
Janssen, Pieter
Kastelijns, Cornelis
Kerkhoffs, Marte
de Laat, Hendr.
de Laat, Willem
Leijten, Lodew.
Linkels, Jan
Linkels, Jan
Martens, Willem
Panjoel, Corstiaan
Paridaans, Steven
Riebergs, Albert
Rombouts, Adr.
van de Sande, Adr. Servaas
Schoondermark, Cornelis
Smarius, Cornelis
Smolders, Cornelis
Strooijbants, Gooijaart
Tops, Hendrik
van de Ven, Adr.
Verhagen, Anthonie
Verspreuwel, Jan
Vingerhoeds, Pero
Vinken, Peter
Vinken, Peter Hendrik
van de Voort, Dirk
Vorsters, Jan
Willems, Cornelis Wilbordt
Willems, Peter
Wouts, Marte
van Heusde, C. (in marge)
Janssens, H (in marge)
van der A, P. (in marge)

koper / borg
idem / borg
idem
idem
borg
borg
borg
koper
idem
idem
borg
koper / borg
idem
borg
koper / borg
idem
bieder
borg
koper
idem
idem
borg
koper
idem
borg
borg
koper
idem
borg
koper / borg
borg
koper
borg
koper / borg
borg
koper
borg
borg
koper
idem
idem
idem
idem
idem
idem
borg
koper

(zwartbont kalf)
(hooi)
(2 jokken)
Reusel (stro)

(stro)
(brandijzer)
Reusel (stro)
(sneijbak, grijze koe, toemet)
(vaalbonte os)
(koeijbak)
(hooi)

Netersel (stro)
(aardkar)
(zeijkorf)
(snaphaan)
Hulsel (getegelde stier)
Lagemierde
(ijserwerk)
(haal)
(koeijbak, stro, kaf)
(hooi)
(vlagzeijsie)
(strengen)

(kaf)
(toemet)
(wan)
(hooi)
(koeketel)
(ketel)
(stro)
(2 emmers, )

Beek

folio no.

soort akte

fiche 16, rij 2, foto 9

Verkoop koeketel

opmerkingen

datum
1-12-1797 ?

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Wouters, Adriaan
van Rooij, Jan
Swaanen, Cornelis
van Ackerveeken, Jac.

verkoper
koper
borg
borg

Kasters (Casteren)
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folio no.

soort akte

opmerkingen

fiche 16, rij 2, foto 10
en 11

Verkoop roerende goederen en vee

datum
9-12-1797

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Fredricx, Jan
Dijckmans, Peternel
Dircx, Jan Ansem
van Eijndoven, Francis
Fabri, Abraham
Franken, Willem
Goutsmits, Jan
van Hasselt, Martinus
Peters, Adr.
van der Pol, Peter

verkoper
verkoopster
borg
borg
koper
borg
bieder
koper
borg
koper

Lagemierde

Rombouts, Adr.
Swaanen, Gijsbert
de With, Jac.

idem
borg
borg

van Loon, M.
Meulenbroeks, Jan
…….., wed.v. Adriaan de Kort

crediteur
idem
creditrice

folio no.

soort akte

fiche 16, rij 2, foto 11
t/m rij 3, foto 3

Verkoop roerende goederen en vee

(koeijbak, os)

Netersel (grijze koe)
(aardkar, speurie, haver,
haverstro, kriesbusselen)
(tob)

niet verkocht : hoogkar
(winkelwaren)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Snellaarts, Marte
van Ackerveeken, Jac.
Adriaanse, Peter
van Beers, Michiel
Blankers, Anth.
Blankers, Gerit
Dijckmans, Cornelis
Dircx, Jan Ansem
Franken, Willem
Fredricx, Jan
Goutsmits, Jan
Hendricx, Jan Marcelis
Hermans, B.
Jansssen, Hermanus G.
Janssen, Peter
Lemmens, Wouter
Maas, Hendrik
Maas, Jac.
Mercx, Jan
Moonen, Adr.
Rombouts, A.
van de Sande, Anthonij
Schoondermark,Cornelis
Smolders, Jan
Snellaarts, Marte
Snellaarts, Willem
van Steensel, Jan
Strooijbants, G.

verkoper
koper / borg
koper / borg
borg
koper
idem
idem
borg
borg
koper
borg
bieder
borg
koper
borg
borg
koper
borg
borg
koper
idem / borg
borg
koper
borg
koper
idem
idem
borg

datum
….12-1797

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
(koeketel)
(wan, 3 koeijbakken, os)
(kaf, kriesbusselen, rogge)
(roodbonte koe, rogge)
(riek etc., roggestro)

(handketel, 2 stoelen)

(zwartbonte koe)

(speurie)

(riek, sneijbak)
(standt)
Braakhoek
(tonneke)
(trogkaske, aardkar)
(ploeg, zwartbont kalf)
Bladel ?(roggestro)
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Swaanen, Adriaan
Swaanen, Gijsbert
Swaans, Peter
Sweens, Cornelis
Verbandert (Verbaandert), Jan L.
Verhagen, Anthonie
Vingerhoeds, Pero
Willems, Francis
Willems, Hendrick
van Oirle, Jan

bieder
borg
koper
borg
borg
borg
koper
borg
borg
gewesen molenaar /
crediteur

folio no.

soort akte

fiche 16, rij 3, foto 4
t/m 7

Verkoop van eiken- en berkenbomen en
schaarhout

(looij kalf ?)

(melktob)

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

de Regenten van Lagemierde

verkopers

datum
13-12-1797

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
het Mispeleijnde bij den
Schutsboom

van Ackerveeken, Peter
van den Dungen, W.
van Ackerveeken, Jac.
Sels, Cornelis
Paridaans, Steeven
van Gils, Dirk
van de Sande, Anth.
Fiers, Jacobus
van Spreuwel, Anthonij
Goutsmits, Jan

koper
borg
borg
koper
borg
koper / borg
koper
koper
koper
koper

folio no.

soort akte

fiche 16, rij 3, foto 8
t/m 12

Verkoop van schaarhout

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Woestenberg, Cornelis Jan
Roest, Peter
Blankers, Anthonij
Paridaans, Steven
……., wed.v. Adriaan Kerkhoffs
Sels, Cornelis
Vingerhoeds, Pero
Janssen, Peter Godefridus
Dijckmans, Theodorus
Vloemans, Adr.
van Eijndoven, Fr.
van Ostaden, L.
Otten, Adriaan
van Hoogstraten, Jan
Lemmens, Jan
Fabri, Abraham
van Gils, Dirk
Adams, Jacobus

verkoper
koper / borg
borg
koper / borg
koopster
koper / borg
koper / borg
koper / borg
koper / borg
borg
borg
borg
koper
borg
borg
koper
koper
koper

folio no.

soort akte

fiche 16, rij 4, foto 1

Verkoop van schaarhout

datum
16-1-1798

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

datum
16-1-1798
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Otten, Adriaan c.s.
……., wed.v. Adriaan Kerkhoffs
Janssen, Peter G.
van Eijndoven, Francis

verkopers
koopster
koper
koper

folio no.

soort akte

fiche 16, rij 4, foto 2
t/m 6

Verkoop van roerende goederen

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van der Heijden, Jan
de Beer, Cornelis junior
Vinken, (minderj. kind *) Peter +
van der Heijden, Anna Maria +
Adriaans, Ansem
Adriaans, Jan
de Beer, Cornelis

momboir / verkoper
momboir / verkoper

Bax (Box ?), H.
Coolen, Jan
Dijckmans, Cornelis
Dircx, Hendrik
Dircx, Jan Ansem
Fabri, A.
Franken, W.
van Gils, Dirk
van Gils, P
Goutsmits, Peter P.
van der Heijden, Jan

idem
idem
idem / borg
idem
idem / borg
idem
idem
borg
koper
borg
koper

Hendricx, Jan Marc.
van de Hout, J.
Klaasen (Claasen), Wouter
Linkels, Jan
Maas, Hendrik
Martens, W.
Roest, P.
van de Sande, Jan Ad.
Schoondermark, C.
Smolders, Gerit
Swaans, Gijsbert
Sweens, Cornelis
van Tulder, hr. ……
Verhagen, Anthonij M.
Vinken, Hendrik
van de Voort, D.
Willems, Peter Jan
de With, Jac.

idem
idem
idem
idem / borg
borg
koper / borg
idem / borg
idem
idem
idem
idem
idem
pastor / koper
koper
idem / borg
idem / borg
idem
koper / borg

moeder van *
koper
idem
idem

Leemans, Jan

folio no.

soort akte

fiche 16, rij 4, foto 7
t/m 11

Verkoop van roerende goederen en
veldvruchten

datum
17-1-1798

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

(rok)
(spaa, schoenen)
(rommel 2x, koffijmolen,
reukbil ?)
(pistool)
(theeketel, lamp)
(schup)
(koekepan, 3 hemden)
(trekpot)
(handschoenen)
(saak ?, hoed)
(rok)
(papketel, rommel, emmer,
stoel, schoenen, kousen, turf,
ashoop, )
(theeketel, hoed)
(aardappelen)
(kast)
(saak ? 2x)
(kapmes)
(stoel, 2 lakens, aardappelen)
(kousen)
(mars ?, uijster, emmer, korf)
(3 hemden)
(aardappelen)
(hemdrok)
(gewigt)
(kamisol, rok)
(keel etc., broek)
(2x 3 hemden)
(rommel, kast ?, bed, deken,
hep/ seep ?)
heijdries ?

opmerkingen

datum
(14-3-1797) moet zijn
14-3- 1798 !
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van de Gevel, (erfgen.) Wouter +
Claasen, Jan

verkopers
koper

Andries, Ansem ?
Anthonius, Adriaan

idem
idem

Cools, Gerit
Fabri, A.
van de Gevel, Peternel

borg
idem
koopster

van de Gevel, Servas
van Gils, Dirk
van Gorp, Hendrik
Hermans, Gerit
Janssen, Hendrik
Janssen, Jan B.
Leemans, Neijs
Lemmens, Adriaan Joris
Lemmens, Jan Joris
Lemmens, Jan Josephus
van Limpt, Willem

koper
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem / borg
idem
idem
idem

van Lind, Willem
Loots, Jan

idem
idem

Luijten, Jac. Hendrik
Maas, Marte
Martens, Willem
Meulenberg, Hendrik
Panjoel, C.
Riebergs, Albert
van de Sanden, Anthonij
Schoormans, Cornelis
Schoormans, Jan

borg
koper
idem
idem
idem
borg
borg
koper
idem / borg

Sneijers (Sneijders), Wouter
Somme ?, Nicolaus
Verspreuwel, Jan
Wittens, Hendrik
………..

idem
idem / borg
idem
idem
secretaris / koper

folio no.

soort akte

fiche 16, rij 4, foto 12
t/m rij 5

Verkoop van roerende goederen

namen van personen of
instellingen

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
(rommel 2x, aardewerk,
vlegel, kas, 2 hemden, 1 beed
/ bed ?, aardappelen)
(mand etc., speuriesaat, haal
etc., geijt)
(rommel, lamp etc.)
(handketel, theeketel ?,
moespot, papketel, struifpan,
rommel, rompot, mand etc.,
zeeft, schup, rommel, bonen,
waskuijp, trekpot, schotelen,
lepels etc., 3 stoelen, meel,
brandijzer, schotelbank, gruit,
2 hemden, 1 beed / bed ?, 1
zeij spek, ashoop, boekweit,
aardappelen )
(kousen, camisool)
(spoel)
(blauwe keel, rogge)
(rok)
(wan)
(trogh, 2 hemden)
(hemd)
(vetpot)
(stuckeijzer)
(meulton)
(roggemeel, 2 hemden,
aardappelen)
(casseke)
(schuijmspaan, zeijsie, 1 zeij
spek 2x, rogge, 2 halve
varkenskoppen )
(aardappelen)
(hoed)
(riek, hoed)
(eijzer)

(rommel)
(rommel, tafellaken, klijne
ashoop)
(vet, aardappelen)
(linnen)
(lepels, nagels)
(rommel)
(1 ham)

opmerkingen
beroep / relatie

datum
3-5-1798

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
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Jacobs, Peternella wed.v. Adriaan
Rombouts
Adams, Jac.
Adriaans, Peter
van der Ceelen, Willem

verkoopster

Dijckmans, Theodorus
van Dooren, Jan
Fabri, A.
Franken, W. de jonge
van Gils, Dirk
van Hoogstraeten, Jan
Janssens, Peter
Lemmens, Adriaan
Lemmens, Jac. Jan
Lemmens, Jan
Lemmens, Jan Emb.
Lemmens, Wouter
……, wed.v. Jan Linkels
van Loon, Adriaan
Maas, Jac.
Otten, Jan
Otten, Jan de jonge
Paridaans, Steven
van de Sande, Anth.
Sels, Cornelis
Snellaarts, Marte
Strooijbants, Goijaart
Swaanen, Adriaan
Swaanen, Adriaan de jonge
Swaanen, Gijsbert
Verhagen, Anthonij M.
Versandt, Marten
van de Voort, Piet
Vroomans, Anthonij
Willems, C.W.

borg
borg
koper
idem
idem
borg
koper
idem / borg
idem
idem
idem
borg
koopster
koper
idem
borg
koper
borg
borg
koper
idem / borg
idem / borg
idem / borg
idem
idem / borg
idem / borg
borg
koper
idem
idem / borg

Willems, Francis

borg

koper
idem
idem / borg

(hoed)
(aardkar, broek)
(brandijzer, stoel 3x, eegt,
hoed, kousen, 2x 2 hemden)

(vlagseijsie, koeijbak 2x)
(2 hemden)
(zadel)
(schuppen, ploeg)
(schoenen)
(rok)
(kapmes)
(kaske, papketel)
(kuijpje)
(cammisool)
(rok)
(hemrok, kousen)

(zeeft, zigt)
(koeijketel, cammisool)
(bak)
(strengen)
(broek)
(kousen)
(rok)
(botertijl)
(stand)
(emmer etc., keijneke /
keijveke ?)
niet verkocht: scherfbak en
seijsie

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

niet op fiche !

Schuldbekentenis / gelofte

lening door gemeente Hulsel

10-3-1808

namen van personen of
instellingen
van den Borne, Hendrik
Linkels, Jan
van de Voort, Derk
van der Heijden, Jan
Swaanen, Adriaan
den Roomschen Armen te Hulsel
van Laanschot (Lanschot), Godefridus
Verhagen, Bartel
Huijbregts, Wouter
Lemmens, Jan Baptist

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hoogemierde

gecommitteerde
idem

Hulsel

sHertogenbosch
schout
schepen
schepen
Einde sept. 2012
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