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

Transport na verkoop  31-12-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Adriaan hoofdman v. * / 
transportant 

  

Panjoel, Hendrik deken v. * / idem   
van Helmond, Peter deken v. * / idem   
Gilde van St. Ambrosius  Hoogemierde  
Adams, Adriaan verkrijger den Hogenakker, 2 lop. 40 

roeden, Hoogemierde in de 
Hoogakker 

Peeter Adams (o), Antonij 
Vromans (w), Cristiaan 
Verbaanderd (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  den halven Steenakker, 1 lop. 
39 roeden 

Wouter Huijbregts (o), Gerrit 
Kools (w), Peter Adams (z), 
Jan Baptist Lemmens (n) 

Verhagen, Bartel schout Lagemierde  
Swaanen, Cornelis schepen   
Martens, Willem schepen Hoogemierde  
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 6 
t/m 9 

Transport na verkoop  29-12-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus hoofdman van * / 
transportant 

  

Vromans, Antonij deken v. * / idem   
Hanegraaf, Peter deken v. * / idem   
Conflorie of biegilde *  Lagemierde  
Naaijkens, Jan verkrijger den Gensen Poel akker, 1 

lopst. 40 roeden, Lagemierde 
een weg (o), Jacoba Markx 
(w), Bartel Verhagen (z), 
Peter Hanegraaf (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 10 
t/m rij 2 foto 3 

Transport na verkoop  31-12-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Maria transportante Lagemierde  
Fiers, Jacobus verkrijger huis, hoff en aangelag, No. 53 

, 4 lop. 32 roeden, 
Lagemierde 

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

  het Nieuwveld van Adriaan 
Govers, 50 roeden 

Jan van Hoogstraaten (o, n), 
Adriaan Otten (w), wed. Jan 
Tops (z) 

  den Heijlaaren beemd, 1 lop. 
5 roeden 

de rivier (o), de wed. Jan 
Baptist van Loon (w), de 
transportante (z), wed. 
Adriaan van de Ven (n) 
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  perc. in de Heijlaaren Beemd 
over de Aa, 48 roeden 

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

  perc. in den Heijlaaren, 48 r.  
den Armen van Laagemierden rentheffer   
het Comptoir der Domeijnen van Brab. rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 4 
t/m 10 

Transport na verkoop  20-12-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, J.F. secret. / gemachtigde / 
transportant 

Lagemierde  

Ruijf, Cornelis e.v. * constituant i.n.v. sHertogenbosch  
Aarts, Hendrina *    
van Fenema, Petrus Henricus notaris den Bosch  
Lemmens, Wouter verkrijger Lagemierde  
Versant, Wouter  mede verkrijger 1/3 huis, hoff en aangelag, 

het geheel 2 lop. , 
Laagemierde 

de verkrijgers (o), Jan Emb. 
Lemmens (w), Wouter 
Lemmens (z), de heide (n) 

  1/3 den Donkbeemd met den 
Zanthorst daaraan, het geheel 
2 lop. 11 ½ roeden 

de heide (o), kind Poulus 
Goris (w), Peter Hanegraaff 
(z), Peter Adriaans (n) 

  1/3 het Heijveld inde 
Heijlaaren, het geheel 2 lop. 

de wed. Jan Baptist van Loon 
(o), Adriaan van Gils (w), Jan 
Jacobs (z), Michiel van Beers 
(n) 

  1/3 Land op den Boschakker, 
het geheel 1 lop. 30 roeden 

Adriaan Lemmens (o), Jan 
Robben (w), een weg (z, n) 

  1/3 in 1/3 Nieuwveld aan de 
Werstad, het geheel 1 lop. 34 
roeden 

Peter Janssen (o), Cornelis 
Swaanen (w), de hijde (z, n) 

  1/3 het Voorst Raakschot, het 
geheel 1 lop. 50 roeden 

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

  1/3 het Agterste Raakschot, 
het geheel 1 lop. 41 roeden 

de hijde (o,w, n), Jan van 
Doorn (z) 

  1/3 Land op den Boonhoff, 
het geheel 2 lop.15 roeden 

Wouter Lemmens (o, n), 
Adriaan Lemmens (w), 
Michiel van Beers (z) 

het Kantoor der Geestelijke goederen rentheffer   
het Kantoor der Domeijnen rentheffer   
den Armen van Laagemierden rentheffer   
den Armen van Hulsel rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Huijbregts, W. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 11 
t/m rij 3 foto 7 

Transport na verkoop  31-12-1810 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Adriaan transportant Middelbers (Middelbeers)  
………, (onm.kind *) mede transportant(e)   
Adriaans, Maria + moeder van *   
Adriaans, Hendrik verkrijger Hulsel  
Adriaans, Cornelis mede verkrijger ½ huis, hof  No. 7 met de 

aansteede van Jacob Daniels, 
het geheel 6 lop. 57 roeden, 
Hulsel 

de transportanten c.s. (o), Jan 
Koolen (w), de wed. Jan 
Hendrikx (z), de kind. 
Cornelis de Beer (n) 

  ½ in de helft in 2/7 Land in 
den Arting, het geheel 2 lop. 
12 roeden 

de transportanten (o), 
Cornelis Schoondermark (w), 
Jan van de Zanden (z), Derk 
van de Voort (n) 

  ½ de helft in den Heijbeemd, 
voor en over de Aa, het 
geheel 1 lop. 15 roeden 

Jan van der Heijden (o, n), de 
transportanten c.s.  (w), de 
wed. Jan Linkels (z) 

  ½ Land de Kesie, het geheel 
50 roeden 

Jacobus Maas (o, n), de kind. 
Peter Roest (w), de wed. 
Peter Willems (z) 

  ½ Land het Bugtje, het geheel 
2 lop. 20 roeden 

Jan M. van de Zanden (o), de 
kind. Peter Roest (w), 
Cornelis de Beer (z, n) 

  ½ het Klein kerkakkerke, het 
geheel 23 roeden 

Jan van de Zanden (o, n), 
Steeven van der Aa (w), 
Hendrik van den Borne (z) 

  ½ in half weiveld in het Ven, 
het geheel 2 lop. 

de heijde (o, n), Peter Maas 
(w), de transportanten c.s. (z) 

  ½ de Aansteede van Joost 
Lucas, het geheel 3 lop. 30 r. 

de hijde (o, n), de 
transportanten c.s. (w), 
Cornelis de Beer (z) 

  ½ perc. in de Aansteede van 
Jacob Daniels, het geheel 2 
lop. 8 roeden 

de transportanten c.s. (o), Jan 
Koolen (w, z), Cornelis 
Schoondermark (n) 

  ½ den Heijbeemd over de Aa, 
het geheel 1 lop. 15 roeden 

Jan van de Zanden (o), de 
wed. Corstiaan van der 
Heijden (w), de transport. c.s. 
(z), Jan van der Heijden (n) 

  ½ in 1/7 Land in den Arting, 
het geheel 2 lop. 12 roeden 

Jan van de Zanden (o), Derk 
van de Voort (w, n), de 
transportanten (z) 

de gewezene Abdij van St. Truijen renthefster   
het Comptoir der Domeinen van Brab. rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Hulsel rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Derk schepne   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 8 
t/m 11 

Transport na verkoop  5-11-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed.v. Cornelis van 
den Heuvel 

transportante Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan mede transportant   
van den Heuvel, J. Corn. idem   
Markx, Cornelis e.v. * idem   
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van den Heuvel, Maria *    
van den Heuvel, Antonij mede transportant Goirle  
Adams, Jacobus e.v. # idem Bladel  
van den Heuvel, Hendrina #    
van den Heuvel, Peter idem Poppel  
van der Avoort, Adriaan e.v. ^ idem Alphen  
van den Heuvel, Maria Anna ^    
van Poppel, Jan verkrijger perc. Nieuw erve (weide), 2 

lop. 39 roeden, Hoogemierde 
de heijde (o, w, n), de 
transportanten (z) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 12 
t/m rij 4, foto 3 

Transport na verkoop  5-11-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed.v. Cornelis van 
den Heuvel 

transportante Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan mede transportant   
van den Heuvel, J. Corn. idem   
van den Heuvel, Antonij idem Goirle  
Adams, Jacobus e.v. # idem Bladel  
van den Heuvel, Hendrina #    
van den Heuvel, Peter idem Poppel  
van der Avoort, Adriaan e.v. ^ idem Alphen  
van den Heuvel, Maria Anna ^    
Markx, Cornelis verkrijger de Schuurplaats in Fikke 

steede, 30 roeden, 
Hoogemierde 

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

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 4 
t/m 7 

Transport na verkoop  5-11-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed.v. Cornelis van 
den Heuvel 

transportante Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan mede transportant   
van den Heuvel, J. Cornelis idem   
Marks, Cornelis e.v. * (Markx) idem   
van den Heuvel, Maria *    
van den Heuvel, Antonij idem Goirle  
Adams, Jacobus e.v. # idem Bladel  
van den Heuvel, Hendrina #    
van den Heuvel, Peter idem Poppel  
van der Avoort, Adriaan e.v. ^ idem Alphen  
van den Heuvel, Maria Anna ^    
van Ostade, Wouter verkrijger perc. huis en hof met de 

Teuwe steede, 3 lop. 36 
roeden, Hoogemierde 

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

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 8 
t/m 11 

Transport na verkoop  5-11-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed.v. Cornelis van 
den Heuvel 

transportante Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan mede transportant   
van den Heuvel, J. Cornelis idem   
Markx, Cornelis e.v. *  idem   
van den Heuvel, Maria *    
van den Heuvel, Antonij idem Goirle  
Adams, Jacobus e.v. # idem Bladel  
van den Heuvel, Hendrina #    
van den Heuvel, Peter idem Poppel  
van der Avoort, Adriaan e.v. ^ idem Alphen  
van den Heuvel, Maria Anna ^    
van den Borne, Jan verkrijger   
van den Borne, Hendrik mede verkrijger   
van den Borne, Jacobus idem   
van den Borne, Peternel mede verkrijgster   
van den Borne, Adriaan mede verkrijger het Nieuwveld, 1 lop. 45 

roeden, Hoogemierde 
de hijde (o, w), Jan 
Huijbregts (z, n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 12 
t/m rij 5, foto 3 

Transport na verkoop  5-11-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed.v. Cornelis van 
den Heuvel 

transportante Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan mede transportant   
van den Heuvel, J. Cornelis idem   
Markx, Cornelis e.v. *  idem   
van den Heuvel, Maria *    
van den Heuvel, Antonij idem Goirle  
Adams, Jacobus e.v. # idem Bladel  
van den Heuvel, Hendrina #    
van den Heuvel, Peter idem Poppel  
van der Avoort, Adriaan e.v. ^ idem Alphen  
van den Heuvel, Maria Anna ^    
Huijbregts, Antonij verkrijger   
Huijbregts, Elisabeth mede verkrijgster   
Huijbregts, Clazina mede verkrijgster perceel beemd, 1 lop. 40 

roeden, Hoogemierde 
Josephus Schoormans (o), de 
gemeente Reusel (w), Jan 
Baptist Lemmens (z), de 
hijde (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 4 
t/m 7 

Transport na verkoop   5-11-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed.v. Cornelis van 
den Heuvel 

transportante Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan mede transportant   
van den Heuvel, J. Cornelis idem   
Markx, Cornelis e.v. *  idem   
van den Heuvel, Maria *    
van den Heuvel, Antonij idem Goirle  
Adams, Jacobus e.v. # idem Bladel  
van den Heuvel, Hendrina #    
van den Heuvel, Peter idem Poppel  
van der Avoort, Adriaan e.v. ^ idem Alphen  
van den Heuvel, Maria Anna ^    
Huijbs, Johan Petrus verkrijger ’t Land in den Hoogakker, 1 

lop. 12 roeden, Hoogemierde 
de wed. Jan Franssen (o), 
Cristiaan Panjoel (w), de 
kind. Jan Vromans (z), de 
verkrijger (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 8 
t/m fiche 2, rij 1,foto 4 

Transport na verkoop (2x)  5-11-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed.v. Cornelis van 
den Heuvel 

transportante Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan mede transportant   
van den Heuvel, J. Cornelis idem   
Markx, Cornelis e.v. *  idem   
van den Heuvel, Maria *    
van den Heuvel, Antonij idem Goirle  
Adams, Jacobus e.v. # idem Bladel  
van den Heuvel, Hendrina #    
van den Heuvel, Peter idem Poppel  
van der Avoort, Adriaan e.v. ^ idem Alphen  
van den Heuvel, Maria Anna ^    
Huijbregts, Antonij verkrijger   
Huijbregts, Elisabeth mede verkrijgster   
Huijbregts, Clazina mede verkrijgster ½ in den Langen akker, 2 lop. 

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

  een busken, 2 ½ roeden ………. 
  een busken, 2 ½ roeden ……… 
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Verhagen, B. schout   
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Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
  Land neffens den Langen 

akker, 1 lop. 27 roeden 
Johannis Panis (o, n), Adriaan 
Wittens (w), Josephus Larmit 
(z) 

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 5 
t/m 8 

Transport na verkoop  5-11-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed.v. Cornelis van 
den Heuvel 

transportante Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan mede transportant   
van den Heuvel, J. Cornelis idem   
Markx, Cornelis e.v. *  idem   
van den Heuvel, Maria *    
van den Heuvel, Antonij idem Goirle  
Adams, Jacobus e.v. # idem Bladel  
van den Heuvel, Hendrina #    
van den Heuvel, Peter idem Poppel  
van der Avoort, Adriaan e.v. ^ idem Alphen  
van den Heuvel, Maria Anna ^    
Huijbregts, Peter verkrijger den Paaijkloot, 1 lop. 12 

roeden, Hoogemierde 
zijne Maj. den Keijzer (o, n), 
de wed. Jan Franssen (w), de 
wed. Herman Dijkmans (z) 

de kerk te Lagemierde renthefster   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Transport na verkoop  5-11-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed.v. Cornelis van 
den Heuvel 

transportante Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan mede transportant   
van den Heuvel, J. Cornelis idem   
Marks, Cornelis e.v. * (Markx) idem   
van den Heuvel, Maria *    
van den Heuvel, Antonij idem Goirle  
Adams, Jacobus e.v. # idem Bladel  
van den Heuvel, Hendrina #    
van den Heuvel, Peter idem Poppel  
van der Avoort, Adriaan e.v. ^ idem Alphen  
van den Heuvel, Maria Anna ^    
Verbaanderd, Cristiaan verkrijger den Beemd in de Hoolstraat, 

1 lop. 54 roeden, 
Hoogemierde 

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

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

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 2, foto 3 
t/m 8 

Transport na verkoop  5-11-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed.v. Cornelis van 
den Heuvel 

transportante Hoogemierde  

van den Heuvel, Jan mede transportant   
van den Heuvel, J. Cornelis idem   
Markx, Cornelis e.v. * idem   
van den Heuvel, Maria *    
van den Heuvel, Antonij idem Goirle  
Adams, Jacobus e.v. # idem Bladel  
van den Heuvel, Hendrina #    
van den Heuvel, Peter idem Poppel  
van der Avoort, Adriaan e.v. ^ idem Alphen  
van den Heuvel, Maria Anna ^    
van Poppel, Jan verkrijger huijzinge, hoff en aangelag 

No. 70, 8 lop. 20 roeden, 
Hoogemierde 

Jan Huijbregts (o), Cornelis 
Janssen (w), de straat (z), 
Josephus Larmit (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 2, foto 9 
t/m rij 3, foto 4 

Transport na verkoop  22-10-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijndooven, Francus transportant(e) Lagemierde  
van Eijndooven, Jan idem   
van Eijndooven, Mechteld idem   
van Eijndooven, Elisabeth idem   
van Eijndooven, Anna idem   
Hermans, Thomas e.v. * idem Hoogemierde  
van Eijndooven, Johanna *    
Robben, Jan verkrijger ½ huis, hof en aangelag, het 

geheel 1 lop. 46 ½ roeden, 
Lagemierde 

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

  ½ het Beeksken, het geheel 1 
lop. 18 roeden 

kind. Steeven  Paridaans (o, 
n), de wed. Nicolaas van 
Loon (w), de verkrijger (z) 

  ½ half land in den 
Hoogenbogt, het geheel 4 lop. 
17 roeden 

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

  ½ half land op de Leemen, 
het geheel 2 lop. 20 roeden 

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

  ½ half land op de Looijkens, 
het geheel 1 lop. 21 ½ roeden 

Peter Adriaans (o), de wed. 
Waltherus van Loon (w, n), 
de straat (z) 

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

de verkrijger (o), wed. Peter 
Willems (w), het …… 
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Beekestraatje (z), een weg (n) 
  ½ de helft van (het) 

Beerschot, het geheel 2 lop. 2 
roeden 

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

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

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

  ½ het Hoekx heijveld, het 
geheel 1 lop. 15 roeden 

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

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

Adriaan en Wouter van de 
Zanden (o), Peter Joris Peters 
(w), (vrouw) Adr. Jansen (z), 
Jan Embregt Lemmens (n) 

  ½ het Heijveld in de 
Looijkens, 1 lop. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 5 
t/m rij 4, foto 4 

Transport na verkoop  18-10-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Michiel transportant Lagemierde  
Dijkmans, Embregt verkrijger   
Dijkmans, Maria verkrijgster   
Dijkmans, Catharina idem   
Dijkmans, Elisabeth idem 1/21 huis en hoff No. 7, het 

geheel 2 lop. 42 roeden, 
Lagemierde 

Adriaan Verbaanderd (o), de 
verkrijgers (w, n), de straat 
(z) 

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

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

  1/21 het Jacobs akkerke, het 
geheel 53 roeden 

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

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

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

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

Bartel Verhagen (o), Ant. 
Verheijen (w), Peter 
Hanegraaff (z), de straat (n) 

  1/21 Voortland of Lange 
vooren, het geheel 4 lop. 44 r. 

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

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

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



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 98 
door E.A.M.Verspaandonk 

 10

  1/22 (?) den Donkbeemd, het 
geheel 6 lop. 1 roede 

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

  1/21 den Kuijpert, het geheel 
2 lop 57 roeden 

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

  1/21 het Heijbugtje, het 
geheel 1 lop. 

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

  1/21 den Rooijbeemd, het 
geheel 1 lop 40 roeden 

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

  1/21 het Heijveld aan de 
steede, het geheel 2 lop. 24 r. 

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

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

Bartel Verhagen (o), de 
verkrijgers c.s. (w), de straat 
(z), hijvelden (n) 

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

Adriaan Verbaanders (o, n), 
Adriaan van Beers c.s. (w), 
de verkrijgers c.s. (z) 

  1/21 de Schuurplaats, het 
geheel 10 roeden 

de wed. Laureijns van Beers 
(o, n),de verkrijgers c.s.(w, z) 

  1/21 huis, hof en aangelag 
No. 7, het geheel 4 lop. 2 r. 

kind. Arn. van Hees (o), Ant. 
van Baar (w), de wed. 
Willem de Laat (z, n) 

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

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

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

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

  1/21 het Voorland, het geheel 
3 lop. 

de verkrijgers c.s. (o), een 
weg (w), Jacoba Markx (z), 
Bartel Verhagen (n) 

  1/21 den Mispelbogt, het 
geheel 3 lop. 30 roeden 

Adriaan Verbaanderd (o), een 
weg (w), kind Arn. van Hees 
(z), ee straatje (n) 

  1/21 den Beemd aan het 
Rouwken, (geheel) 3 lop. 20 
roeden 

Antonij Verhagen (o), Ant. 
van Baar (w), de verkrijgers 
c.s. (z), de rivier (n) 

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

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

  1/21 het Weijveld Eusel, het 
geheel 3 lop. 14 roeden 

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

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

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

  1/21 het Leembugtje, het 
geheel 2 lop. 

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

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

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

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

de verkrijgers c.s. (o), de 
wed. Willem de Laat (w), 
Adriaan Verbaanderd (z), 
Adriaan van Beers (n) 
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  1/21 kamer, schuur en 
aansteede, het geheel 54 
roeden 

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

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

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

  1/21 groes de Houtert, het 
geheel 1 lop. 3 roeden 

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

  1/21 groes het Kleijn Elsken, 
het geheel 1 lop. 5 ½ roeden 

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

den Armen van Laagemierden rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Lemmens, J.B. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 4, foto 5 
t/m 8 

Transport na verkoop  2-10-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berg, Mattijs transportant Hoogemierde  
Crolle, Francus verkrijger den Vossenhoff, 50 roeden, 

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

het Kantoor der Geestelijke goederen rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 4, foto 9 
t/m rij 5, foto 5 

Transport na verkoop  22-5-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Derk transportant Lommel  
Kools, Peter idem Reusel  
Hermans, Jan verkrijger stal en schop met 1/3 

aangelag (o), 1 lop. 21 roeden 
, Hoogemierde 

Wouter Huijbregts (o), zijne 
Maj. de Keijzer (w), de straat 
(z), de wed. Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  den Bosakker, 41 roeden Jan van den Heuvel (o, w), de 
wed. Jan Jacobus Luijten 
(z),de wed.  Hermanus 
Dijkmans (n) 

  den Looakker, 1 lop. 24 
roeden 

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

  1/3 in perc. weijde ’t Eersel, 
46 roeden 

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

  2/3 in halve keuken etc. No.4 
met 1/3 aangelag, het geheel 
1 lop. 21 roeden 

Wouter Huijbregts (o), zijne 
Maj. de Keizer (w), de straat 
(z), de wed. Jan Baptist 
Lemmens (n) 
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  2/3 den Valakker, het geheel 
1 lop. 47 roeden 

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

  2/3 Heijveld aan de Suutreijt, 
het geheel 45 roeden 

Jan van den Heuvel (o), kind 
Gerrit Hermans (w), de wed. 
Hermanus Dijkmans (z), F. 
van Eijndooven (n) 

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

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

  5/9 in half huis, hof en 
aangelag No. 4, samen 4 lop. 
4 roeden, Hoogemierde 

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

  5/9 den Grooten akker, het 
geheel 1 lop. 54 roeden 

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

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

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

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

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

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

zijne Maj. de Keizer (o, w), 
de wed. Jan Tops (z), Jan 
Hendrik Luijten (n) 

  5/9 heijveld aan den 
Brevensen dijk, het geheel 3 
lop. 30 roeden 

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

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 5, foto 6 
t/m 10 

Transport na verkoop  28-4-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Lambert voogd / transportant   
Hanegraaf, Peter toeziender / transport.   
Dijkmans, (onm.kind *) Cornelis +    
van Rooij, Geertruij moeder van *   
van Hart, Jan voogd / transportant   
Olieslagers, Jan Baptist toeziender / transport.   
Dijkmans, (onm. dochter #) Peter +  Alphen  
Havermans, Dimphena + moeder van #   
Dijkmans, Petronella verkrijgster huisje, hoff, No. 16, 

Lagemierde aan het 
Mispeleind 

Jan van Doorn c.s. (o), 
Mattijs van Loon (w), de 
straat (z), Jan van Doorn (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 5, foto 11 
t/m fiche 3, rij 1, foto 
7 

Transport na verkoop  21-4-1810 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Wouter e.v. * transportant Hulsel  
de Beer, Geertruij *    
Janssen, Adriaan e.v. # idem   
de Beer, Maria #    
de Beer, Cornelis idem   
de Beer, Gerrit idem Bladel  
de Beer, Adriaan verkrijger ½ huijs, hof en aangelag, No. 

13, Hulsel, 37 ½ roeden 
kind. Hendrik Maas (o, n), 
Cornelis de Beer (w), de gem. 
straat (z) 

  ½ den halven Groot akker, 1 
lop. 52 ½ roeden 

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

  ½ den akker voor de Hermes 
bogt, 2 lop. 30 roeden 

de transportanten c.s. (o), 
Cornelis de Beer (w, z), Derk 
van de Voort (n) 

  ½ den halven Vrijsen en Bogt 
akker, 1 lop. 54 1/3 roeden 

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

  ½ den Hermans bogt, 2 lop. 
30 roeden 

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

  ½ Jan Goovers aanstee, 2 lop. 
28 roeden 

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

  ½ het groes Hoog en Laag, 2 
lop. 

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

  ½ land den Arting, 1 lop. 51 
roeden 

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

  ½ land de Kesie, 1 lop 10 r. de kind. Jan Adriaans (o), een 
karweg (w, z), Jacobus Maas 
(n) 

  ½ den Liskens akker, 1 lop. 
30 roeden 

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

  ½ perc. in het Aangelag, 1 
lop. 

………. 

  ½ in 2/3 in den Voorsten 
Arting, 1 lop. 20 roeden 

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

  ½ in nog 2/3 in den Arting, 2 
lop. 28 roeden 

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

  ½ Nijskens Hoek, 2 lop. 58 r. Wouter van der Aa (o, w, n), 
de hijde (z) 

  ½ den Agtersten Arting, 1 
lop. 

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

den Armen van Hulsel rentheffer   
de gewezen Abdij van St. Truijen renthefster   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Derk schepen   
Martens, W. loco secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 8 en 
9 

Machtiging aan toonder betr. transport obligatie (zie onder) 14-2-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Bergh, Jan notaris sHertogenbosch  
Hartog, Simon koopman /constituant idem  
David, Aron koopman  Eindhoven  
Jansens, Hermanus gelover / rentgelder Lagemierde  
  Hilvarenbeek, Diessen en 

Riel ( registratie te-) 
 

de Bergh, Ego getuige   
Hubert, Willem Pieter getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 10 
t/m rij 2, foto 3 

Transport van obligatie met copie van voorg. machtiging 20-2-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ivo, Adriaan gemachtigde / 
transportant  

Lagemierde  

de Bergh, Jan notaris sHertogenbosch  
Hertog, Simon koopman /constituant idem  
David, Aron koopman / verkrijger Eindhoven  
Jansens, Hermanus gelover / rentgelder Lagemierde  
  Hilvarenbeek, Diessen en 

Riel (registratie te-) 
 

de Bergh, Ego getuige sHertogenbosch  
Hubert, Willem Pieter getuige idem  
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 4 
t/m 11 

Transport na verkoop (2x)  12-2-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johan Franciscus secret. / gemachtigde / 
transportant 

Lagemierde  

Leemans, Jan constituant   
van der Aa, Steeven voogd v. *   
Leemans, Jacobus * verkrijger (onm.) ½ den Heijlaren beemd aan 

de brug, 30 roeden, Hulsel 
de hijde (o, n), de wed. Peter 
Dijkmans (w, z) 

Verhagen, Bartel schout   
vanden Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Derk loco schepen   
  den ½ Vrijssen akker, 37 ½ 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 12 
t/m rij 3, foto 3 

Transport na verkoop   12-2-1810 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johan Franciscus secret. / gemachtigde / 
transportant 

Lagemierde  

Leemans, Jan constituant   
van de Zanden, Jan Jan verkrijger Hulsel  
van de Zanden, Martinus mede verkrijger   
van de Zanden, Petronella mede verkrijgster den halven Weijdries ofwel 

de Stipshoef, 1 lop. 45 
roeden, Hulsel 

de kind. Hendrik Maas (o), 
Derk van de Voort (w), 
Michiel Rademakers (z), de 
verkrijgers (n) 

Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Derk loco schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 4 
t/m 8 

Transport na verkoop   12-2-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johan Franciscus secret. / gemachtigde / 
transportant 

Lagemierde  

Leemans, Jan constituant   
Panis, Peter verkrijger huis, hoff en aangelag, No. 12 

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

  den Weijdries, 1 lop. 45 
roeden 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 9 
t/m rij 4, foto 2 

Transport na verkoop   12-2-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johan Franciscus secret. / gemachtigde / 
transportant 

Lagemierde  

Leemans, Jan constituant   
de Gemeente Hulsel verkrijgster den Heijdries, 4 lop., Hulsel de hijde (o), Cornelis de 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 3 
t/m 7 

Transport na verkoop   21-12-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Francus transportant Lagemierde  
Janssen, Hermanus voogd v. * / transport.   
van der Ceelen, Antonij  
(van der Seelen ) 

toeziender v. * / idem   

Janssen, (5 onm.kind. *) Francus    
Janssen, Hendrina + moeder van *   
Leesten, Mattijs verkrijger de Knol, 2 lop. 11 ½ roeden, de wed. Adriaan van de Ven 
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Lagemierde (o), Jan van Doorn (w), het 
agterste perceel (z), de baan 
(n) 

  de Knol, 2 lop. 11 ½ roeden de wed. Adriaan van de Ven 
(o), Jan van Doorn (w), 
Mattijs Leesten (z), het 
voorste perceel (n) 

de kerk te Laagemierden renthefster   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 8 
t/m 11 

Transport na verkoop   21-12-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Francus transportant Lagemierde  
Janssen, Hermanus voogd v. * / transport.   
van der Ceelen, Antonij  
(van der Seelen ) 

toeziender v. * / idem   

Janssen, (5 onm.kind. *) Francus    
Janssen, Hendrina + moeder van *   
Janssen, Peter verkrijger den Donkbeemd, 1 lop. 40 

roeden, Lagemierde 
de hijde (o), de rivier (w), 
Cornelis Swaanen (z), de 
kind. Steeven Paridaans (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 12 
t/m rij 5, foto 4 

Transport na verkoop   21-12-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Francus transportant Lagemierde  
Janssen, Hermanus voogd v. * / transport.   
van der Ceelen, Antonij  
(van der Seelen ) 

toeziender v. * / idem   

Janssen, (5 onm.kind. *) Francus    
Janssen, Hendrina + moeder van *   
van de Pol, Peter verkrijger het Ven aan den Braakhoek, 1 

lop. 20 roeden, Lagemierde 
de hijde 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 5, foto 5 
t/m 9 

Transport na verkoop   21-12-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Francus transportant Lagemierde  
Janssen, Hermanus voogd v. * / transport.   
van der Ceelen, Antonij  
(van der Seelen ) 

toeziender v. * / idem   

Janssen, (5 onm.kind. *) Francus    
Janssen, Hendrina + moeder van *   
Hoosemans, J.F. secretaris / verkrijger den Stijnenbogt, 1 lop. 36 

roeden, Lagemierde 
de wed. Jan van Hoogstraaten 
(o, n), het gemeentes 
kweekbosch (w), een straatje 
( z) 
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het Kantoor der Domeinen rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 5, foto 10 
t/m fiche 4, rij 1, foto 
3 

Transport na verkoop   21-12-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Francus transportant Lagemierde  
Janssen, Hermanus voogd v. * / transport.   
van der Ceelen, Antonij  
(van der Seelen ) 

toeziender v. * / idem   

Janssen, (5 onm.kind. *) Francus    
Janssen, Hendrina + moeder van *   
van Gils, Adriaan # verkrijger   
Stroobants, Johanna e.v. # mede verkrijgster den Witten beemd, 2 lop. 5 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 4 
t/m 8 

Transport na verkoop   21-12-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Francus transportant Lagemierde  
Janssen, Hermanus voogd v. * / transport.   
van der Ceelen, Antonij  
(van der Seelen ) 

toeziender v. * / idem   

Janssen, (5 onm.kind. *) Francus    
Janssen, Hendrina + moeder van *   
Janssen, Peter verkrijger huizinge (bakhuis), hof zijnde 

1/3 in den Tinne pot, No. 47, 
30 roeden, Lagemierde aan 
het Vloeieind 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 9 
t/m rij 2, foto 12 

Transport na verkoop (3x)  2-11-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Lambert transportant Lagemierde  
Hoosemans, J.F. gelaste van *   
van de Ven, Anna Maria * mede transportante Turnhout  
Reijns, Jan Baptist e.v. # mede transportant Ravels  
van de Ven, Wilhelmina #    
Donders, Peter e.v. ^ idem Tilborg   
van de Ven, Margo ^    
van de Ven, Theodorus idem Deurne (bij Antwerpen)  
van de Ven, Maria verkrijgster perceel in den Heijlaaren 

Beemd over de Aa, 48 roeden 
, Lagemierde 

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

  perc. in de Heijlaaren, 48 
roeden 

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

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
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Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
  den Heijlaaren beemd, 1 lop. 

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

  het Nieuwveld van Adriaan 
Goovers, 50 roeden, 
Lagemierde 

de wed. Jan van Hoogstraaten 
(o, n), Adriaan Otten (w), de 
wed. Jan Tops (z) 

het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 3, foto 1 
t/m 5 

Transport na verkoop   2-11-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Maria transportante Lagemierde  
van de Ven, Lambert transportant   
Hoosemans, J.F. gelaste van *   
van de Ven, Anna Maria * mede transportante Turnhout  
Reijns, Jan Baptist e.v. # mede transportant Ravels  
van de Ven, Wilhelmina #    
Donders, Peter e.v. ^ idem Tilborg   
van de Ven, Margo ^    
van de Ven, Theodorus idem Deurne (bij Antwerpen)  
Vingerhoets, Pero verkrijger de Schuur met deel in het 

aangelag van Leendert 
Leenders, 30 roeden, 
Lagemierde 

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

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
 

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

Transport na verkoop   2-11-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Maria transportante Lagemierde  
van de Ven, Lambert transportant   
Hoosemans, J.F. gelaste van *   
van de Ven, Anna Maria * mede transportante Turnhout  
Reijns, Jan Baptist e.v. # mede transportant Ravels  
van de Ven, Wilhelmina #    
Donders, Peter e.v. ^ idem Tilborg   
van de Ven, Margo ^    
van de Ven, Theodorus idem Deurne (bij Antwerpen)  
de Gemeente Lagemierde verkrijgster den Stijnenbogt, 4 lop. 36 

roeden, Lagemierde 
Fransus Janssen (o), de straat 
(w, z), de wed. Jan van 
Hoogstraaten (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 4, foto 4 
t/m rij 5, foto 1 

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

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van de Ven, Maria transportante Lagemierde  
Hoosemans, J.F. gelaste van *   
van de Ven, Anna Maria * mede transportante Turnhout  
Reijns, Jan Baptist e.v. # mede transportant Ravels  
van de Ven, Wilhelmina #    
Donders, Peter e.v. ^ idem Tilborg   
van de Ven, Margo ^    
van de Ven, Theodorus idem Deurne (bij Antwerpen)  
van de Ven, Lambert ** verkrijger   
Goossens, Johanna e.v. ** mede verkrijgster Land op den Dekkers akker, 3 

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

den Armen van Laagemierden rentheffer   
  deel in het Weijveld, 50 

roeden, Lagemierde 
Peter Janssen (o), den 
Molengragt (w), de kind. Jan 
Baptist Dijkmans (z), Jan van 
Doorn c.s. (n) 

het Cappittel van Hilvarenbeek rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 5, foto 2 
t/m 8 

Transport na verkoop   2-11-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Maria transportante Lagemierde  
van de Ven, Lambert transportant   
Hoosemans, J.F. gelaste van *   
van de Ven, Anna Maria * mede transportante Turnhout  
Reijns, Jan Baptist e.v. # mede transportant Ravels  
van de Ven, Wilhelmina #    
Donders, Peter e.v. ^ idem Tilborg   
van de Ven, Margo ^    
van de Ven, Theodorus idem Deurne (bij Antwerpen)  
van Loon, Mattijs ** verkrijger   
van den Borne, Petronella e.v. ** mede verkrijgster den Gagelbogt met de Eersel, 

4 lop. 41 roedne, Lagemierde 
de wed. Jan Tops (o, n), Pero 
Vingerhoets (w), Theodorus 
Dijkmans (z) 

den Armen van Laagemierden rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 5, foto 9 
t/m fiche 5, rij 1,foto 1 

Transport na verkoop   2-11-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Maria transportante Lagemierde  
Hoosemans, J.F. gelaste van *   
van de Ven, Anna Maria * mede transportante Turnhout  
Reijns, Jan Baptist e.v. # mede transportant Ravels  
van de Ven, Wilhelmina #    
Donders, Peter e.v. ^ idem Tilborg   
van de Ven, Margo ^    
van de Ven, Theodorus idem Deurne (bij Antwerpen)  
van de Ven, Lambert ** verkrijger   
Goossens, Johanna e.v. ** mede verkrijgster Land in Gijsbers aanstee, 1 

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

den Armen van Laagemierden rentheffer   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 1, foto 2 
t/m 7 

Transport na verkoop   2-11-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Lambert transportant Lagemierde  
Hoosemans, J.F. gelaste van *   
van de Ven, Anna Maria * mede transportante Turnhout  
Reijns, Jan Baptist e.v. # mede transportant Ravels  
van de Ven, Wilhelmina #    
Donders, Peter e.v. ^ idem Tilborg   
van de Ven, Margo ^    
van de Ven, Theodorus idem Deurne (bij Antwerpen)  
van de Ven, Maria verkrijgster huis, stal, schuur, No. 33, hof 

en aangelag, 4 lop. 32 roeden, 
Lagemierde 

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

den Armen van Laagemierden rentheffer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 1, foto 8 
t/m rij 2, foto 6 

Transport na verkoop   28-10-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Giesbergen, Johannis Cornelis transportant Turnhout  
van Hees, Marie wed.v. Josephus van 
Giesbergen (Maria) (van Gisbergen) 

transportante / moeder 
van * / voogdes 

Hoogemierde  

van Giesbergen, Jan * zoon (onm.)   
van Giesbergen, Goovert * zoon (onm.)   
Luijten, Steeven toeziender van * / 

transportant 
  

Panis, Johannis # verkrijger   
van Giesbergen, Johanna Maria e.v. # verkrijgster huijzinge No. 73, hof en 

aangelag, 2 lop. 10 roeden, 
Hoogemierde 

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

  Land in de aansteede, 4 lop. 
53 roeden 

de transportanten (o, w, z, n) 

  land in ’t Bugtje, 1 lop. 8 r. de transportanten (o, w, z, n) 
  ½ in de Middelste Vritsmeer, 

1 lop. 15 roeden 
de hijde (o, w), Lambrecht 
vanden Borne (z), Josephus 
Larmit (n) 

  land neffens het Luijten 
Bugtje, 1 lop. 34 roeden 

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

  den Voorsten Langen akker, 
2 lop. 6 roeden 

kind Hendrik Luijten (o), de 
transportanten (w), Josephus 
Larmit (z, n) 

  den Langen dries, 1 lop. 35 r. Bastiaan Markx (o, w), 
Jacobus Dijkmans (z), de 
transportanten (n) 

  Truij Faas dries, 3 lop. 7 
roeden 

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

  den Beemd aan de Langvoort 
, 1 lop. 40 roeden 

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

  het driesken agter Luijten 
Bugtje, 39 roeden 

de transportanten (o), de hijde 
(w), de straat (z), Adriaan van 
Eijk (n) 

  een Eusel aan voors. 
driesken, 1 lop. 15 roeden 

de transp.(o), hijde (w), de 
dijk (z), Adriaan van Eijk (n) 
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  het Nieuwveld, 45 roeden als voor 
  den Langen akker, 1 lop. 8 r. de transportanten (o), de hijde 

(w), Josephus Larmit (z, n) 
Het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 2, foto 7 
t/m rij 3, foto 4 

Transport na verkoop   21-10-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Klaasen, Jan e.v. * (Claasen) transportant Hoogemierde  
van de Gevel, Hendrina *    
van Eijk, Adriaan e.v. # verkrijger   
van de Gevel, Petronella # verkrijgster 1/3 huis, No. 32 en ½ hof, het 

geheel 15 roeden, 
Hoogemierde 

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

  1/3 Hein Teuwen land en 
groes, het geheel 1 lop. 30 r. 

de wed. Adr. Joris Lemmens 
(o), de transportanten (w), 
Antonij Geerts (z), de kind. 
Jan Geerts (n) 

  1/3 land in de aansteede, het 
geheel 59 roeden 

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

  1/3 in ½ in den dries in ’t 
heijveld, het geheel 48 roeden 

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

  1/3 ’t half Heijveld, het 
geheel 2 lop. 

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

  1/3 in 5/6 in den Polder in de 
Smitstraat, het geheel 1 lop. 
15 roeden 

kind Jan Huijbregts (o), de 
hijde (w, z, n) 

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

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

  1/3 het Bugtjen, het geheel 1 
lop. 15 roeden 

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

  1/3 den halven dries in het 
Heijveld (o), het geheel 39 r. 

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

  1/3 in ½ het driesken het 
Nieuwveld, het geheel 9 r. 

de transp. (o, w, z), Antonij 
van de Zanden (n) 

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

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

  1/3 den Veije korf, het geheel 
2 lop. 3 roeden 

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

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

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

  1/3 Land in de aansteede, het 
geheel 1 lop 30 roeden 

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

  1/3 het Heijvelden boschken, 
het geheel 2 lop. 

de transportanten (o), de hijde 
(w, z, n) 
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  1/3 den Polder, het geheel 15 
roeden 

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

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 3, foto 5 
t/m 8 

Transport van obligatie   28-7-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kolen, Jan e.v. * (Koolen / Coolen) transportant   
van der Celen, Johanna * (van der 
Ceelen) 

   

Roest, Theodorus e.v. # transportant   
van der Celen, Johanna #    
van der Celen, Elizabeth wed.v. 
Corstiaan van der Heijden 

transportante   

van der Celen, Anna wed.v. Hendrik 
Maas 

transportante   

van der Celen, Peter + erflater Hulsel  
den Roomsche Pastor verkrijger Hulsel  
de Gemeente van Hulsel debiteur / rentgelder   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
Linkels, Jan loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 3, foto 9 
t/m 12 

Transport na verkoop  29-5-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Mattijs transportant / vader / 
voogd 

Lagemierde  

van Loon, (2 onm.kind. *) Mattijs    
Leesten, Elisabeth + moeder van *   
de Gemeente van Lagemierde verkrijgster plekje weide (n) neven den 

Vonderbeemd, ca. 25 roeden, 
Lagemierde 

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

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 4, foto 1 
t/m 4 

Transport na openbare verkoop  18-4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel schout / transportant Hoogemierde  
Huijbregts, Wouter schepen / idem   
Martens, Willem schepen / idem   
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Hendriks, Peter + erflater   
Hoosemans, Johan Fransuscus secretaris / verkrijger een Bosje, 10 roeden, 

Hoogemierde 
de kind. Jacobus Staats (o), 
Maria Huijbregts (w), Jan 
Hermans (z, n) 

Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 4, foto 5 
t/m 12 

Transport na verkoop  12-4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

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

transportante Lagemierde  

van de Ven, Jacobus vader verkrijgers   
Dijkmans, Elisabeth  moeder verkrijgers   
van de Ven, Lambertus verkrijger Lagemierde  
van de Ven, Maria verkrijgster   
van de Ven, Wilhelmina # verkrijgster Ravels  
Reijns, Jan Baptist e.v. #    
van de Ven, Margo ^ verkrijgster Tilburg  
Donders, Peter e.v. ^    
van de Ven, Theodorus verkrijger Deurne  (bij Antwerpen)  
van de Ven, Anna Maria verkrijgster Turnhout  
  het aangelag, 3 lop. 42 

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

  Land in Gijsbers aanstee, 1 
lop. 15 roeden 

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

  den Gagelbogt met een 
Eeusel, 4 lop. 41 roeden 

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

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

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

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

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

  3/9 huis, stal, schuur, No. 53 
met een driesken en hof, het 
geheel 30 roeden 

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

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

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

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

Willem van Beers (o), de 
rivier (w), de transportanten 
(z), de wed. Adr. van de Ven 
(n) 

het Kantoor der Domeinen rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 1 
t/m 3 

Transport van obligatie  5-4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tijsens, Adriana e.v.  * transportante Turnhout  
de Proost, Jan Baptist *    
Geerts, Jaques Egide notaris Turnhout  
Leesten, Mattijs verkrijger Lagemierde  
het Corpus van Hoogemierden debiteur / rentgelder   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Machtiging betr. bovenstaand transport  3-4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geerts, Jacques Egide notaris Turnhout  
Proost, Jean Baptiste * dagloner / constituant Turnhout, de Castelijn  
Tijsens, Adrienne e.v. * gemachtigde   
la Commune de Hoogemierde debiteur / rentgelder   
Mermans, Henri Pierre notarisklerk / getuige   
Clijmans, Jean Corneille griffier / getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 6 
t/m 8 

Transport na verkoop  4-4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Blankers, Gerrit * transportant Lagemierde  
Adriaans, Johanna e.v. * mede transportante   
Naaijkens, Johanna wed.v. Cornelis 
Wilbort Willems 

verkrijgster den Agtersten Aarts akker 
met het driesken, 1 lop. 30 
roeden, Lagemierde 

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

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 9 
t/m 11 

Transport na verkoop  26-2-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Spreeuwel, Adriana wed.v. Hendrik 
Hendrik Verbaanderd 

transportante Hoogemierde  

de Gemeente van Hoogemierde verkrijgster (stukje) Vonderbeemd met 
daaraan gelegen straatje (w), 
30 roeden 

de rivier (o), de wed. Gerrit 
Adriaansen (w), de 
transportante (z, n), Antonij 
Beijens (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 12 
t/m fiche 6, rij 1, foto 
2 

Transport na verkoop  26-2-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Adriana * transportante Lagemierde  
Vloemans, Adriaan e.v. * mede transportant   
Hoosemans, Johan Fransuscus secretaris / verkrijger perc. Land, 1 lop. 47 roeden, 

Lagemierde 
een weg (o), de hijde (w), Jan 
Strobants (z), Peter Joris 
Peters (n) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 1, foto 3 
t/m 7 

Transport erfdeel na verkoop  3-2-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Jacobus transportant Lagemierde  
Swaanen, Willem idem   
Swaanen, Johanna * transportante   
Vosters, Simon e.v. * mede transportant   
Swaanen, Wilhelmina # transportante Hoogemierde  
Wittens, Theodorus e.v. # mede transportant   
Swaanen, Anna ^ transportante Hapert  
Verstappen, Jacobus e.v. ^ mede transportant   
Vissers, Hendrina + moeder / erflaatster   
Swaanen, Cornelis vader / verkrijger ½ den Heijlaaren beemd, het 

geheel 1 lop. 4 roeden, 
Lagemierde 

de stroom (o), de wed. Jan 
Baptist van Leend (w), de 
wed. Jan van Hoogstraaten 
(z), ……….(n) 

  ½ het Raakschot, het geheel 1 
lop. 50 roeden 

de hijde (o, w), Jan van 
Doren (z), Adriaan van de 
Zande (n) 

Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen Hoogemierde  
Lemmens, Jan Embregt loco schepen Lagemierde  
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 1, foto 8 
t/m 11 

Transport na verkoop  20-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus gecommitteerde v. */ 
transportant 

  

Fiers, Jacobus idem   
van Loon, Mattijs idem   
het Gemeentebestuur van Lagemierden*    
Snellaarts, Willem verkrijger voorhoofd aan de oostzijde 

van den Hoogendries aan…. 
een weg  (o, z), Peter 
Adriaans (w, n) 
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de Braakhoek (eigenaar: 
Peter Adriaans ) 2 lop. 21 r. 

Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 1, foto 12 
t/m rij 2, foto 2 

Transport na verkoop  20-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus gecommitteerde v. */ 
transportant 

  

Fiers, Jacobus idem   
van Loon, Mattijs idem   
het Gemeentebestuur van Lagemierden*    
Lemmens, Adriaan verkrijger een Voorhoofd, 31 roeden, 

aan de oostz. van zijn huis,  
Lagemierde, den Braakhoek 

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

Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 2, foto 3 
t/m 5 

Transport na verkoop  20-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus gecommitteerde v. */ 
transportant 

  

Fiers, Jacobus idem   
van Loon, Mattijs idem   
het Gemeentebestuur van Lagemierden*    
Vromans, Antonij verkrijger een voorhoofd, 28 roeden aan 

de zuidkant van zijn dries aan 
’t Mispeleijnd, Lagemierde 

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

 

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

Transport na verkoop  20-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus gecommitteerde v. */ 
transportant 

  

Fiers, Jacobus idem   
van Loon, Mattijs idem   
het Gemeentebestuur van Lagemierden*    
Vloemans, Jan verkrijger een voorhoofd, 9 roeden, aan 

de oostkant van zijn aangelag 
aan het Vloeiend, Lagemierde 

de straat  (o), eigen erf (w), 
Abraham Fabrie (n), zuid 
spits uitlopend 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 2, foto 9 
t/m 12 

Transport na verkoop  20-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Janssen, Hermanus gecommitteerde v. */ 
transportant 

  

Fiers, Jacobus idem   
van Loon, Mattijs idem   
het Gemeentebestuur van Lagemierden*    
Vingerhoets, Peter verkrijger een voorhoofd, 3 roeden, aan 

de noordkant van zijn huis 
aan het Vloeiend, Lagemierde 

……… 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 3, foto 1 
t/m 3 

Transport na verkoop  20-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus gecommitteerde v. */ 
transportant 

  

Fiers, Jacobus idem   
van Loon, Mattijs idem   
het Gemeentebestuur van Lagemierden*    
Willems, Francus verkrijger een voorhoofd, 43 roeden, 

aan de oostkant van zijn hof 
op den Braakhoek, 
Lagemierde 

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

 

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

Transport na verkoop  20-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus gecommitteerde v. */ 
transportant 

  

Fiers, Jacobus idem   
van Loon, Mattijs idem   
het Gemeentebestuur van Lagemierden*    
Vromans, Antonij verkrijger een voorhoofd, 1 lop. 2 

roeden, aan de zuidkant van 
zijn huis en hof, het 
Mispeleijnd, Lagemierde 

een weg (o, w, z), zij huis (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 3, foto 7 
t/m 10 

Transport na verkoop  20-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus gecommitteerde v. */ 
transportant 

  

Fiers, Jacobus idem   
van Loon, Mattijs idem   
het Gemeentebestuur van Lagemierden*    
Fabrie, Abraham verkrijger een voorhoofd, 9 ½ roeden, 

aan de oostkant van zijn huis 
en hof aan het Vloeieind, 
Lagemierde 

de straat (o), eigen erf (w), de 
kind. Cornelis Vloemans (z), 
…… (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 3, foto 11 
t/m rij 4, foto 6 

Transport na verkoop  3-2-1809 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Willem transportant Lagemierde  
Swaanen, Johanna * transportante   
Vosters, Simon e.v. *    
Swaanen, Wilhelmina # transportante Hoogemierde  
Wittens, Theodorus e.v. #    
Swaanen, Anna ^ transportante Hapert  
Verstappen, Jacobus e.v. ^    
Swaanen, Jacobus broer / verkrijger 4/10 huis, hof en aangelag, 

het geheel 1 lop. 31 roeden, 
Lagemierde No. 23 

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

de Proost, Hendrik vroeger eigenaar   
  4/10 land in Hein Dielen 

steede, het geheel 2 lop. 52 
roeden 

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

  4/10 land in de Aansteede, 
het geheel 1 lop. 1 roede 

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

  4/10 land in de Agterste 
steede, het geheel 2 lop, 21 r. 

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

  4/10 Land van Liesabeth 
Mattijssen heijveld, het 
geheel 2 lop. 35 roeden 

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

  4/10 Heijveld in de 
Heijlaaren, het geheel 4 lop. 
10 roeden 

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

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

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

  4/10 de Spie voor de Aa, het 
geheel 2 lop. 25 roeden 

de hijde (o), de rivier (w), 
Antonij Blankers (z), Peter 
Janssen (n) 

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

Michiel van Beers (o, w), een 
weg (z), Mattijs Leesten (n) 

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

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

  4/10 den Looijakker, het 
geheel 46 roeden 

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

Vissers, Hendrina + ** moeder / erflaatster   
Swaanen, Cornelis wedn.v. ** vader   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 4, foto 7 
t/m rij 5, foto 5 

Transport na verkoop  3-2-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis (wedn.v. *) vader / transportant Lagemierde  
Vissers, Hendrina * moeder   
de Proost, Hendrik vroeger eigenaar   
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Swaanen, Jacobus zoon / verkrijger ½ huis, hof en aangelag 
No.23, Lagemierde, het 
Mispeleind, het geheel 1 lop. 
31 roeden 

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

  ½ Land in Heijn Diele steede, 
het geheel 2 lop. 52 roeden 

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

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

Antonij Vromans (o), de 
transportant (w, z), de wed. 
Adriaan van de Ven (n) 

  ½ Land in de agterste Steede, 
het geheel 2 lop. 21 roeden 

Antonij Vromans (o), Willem 
van Beers (w), Michiel van 
Beers (z), de transportant (n) 

  ½ Land van Liesabeth 
Mattijssen Heijveld, het 
geheel 2 lop. 35 roeden 

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

  ½ het Hijveld in de Hijlaaren, 
het geheel 4 lop. 10 roeden 

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

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

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

  ½ de Spie voor de Aa met 
den horst daaraan, het geheel 
2 lop. 25 roeden 

de hijde (o), de rivier (w), 
Antonij Blankers (z), Peter 
Janssen (n) 

  ½ Land in het Heijveld, het 
geheel 40 roeden 

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

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

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

  ½ den Looijakker, het geheel 
46 roeden 

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

Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 5, foto 6 
t/m 9 

Transport na verkoop  20-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Hendrik gecommitteerde v. * / 
transportant 

  

Panjoel, Cristiaan idem   
van Hoof, Jan idem   
het Gemeentebestuur van 
Hoogemierde* 

   

Dijkmans, Jacobus verkrijger een voorhooft, 14 roeden aan 
de noordzijde van zijn huis, 
Hoogemierde 

Peter Huijbregts (o), … (w), 
de straat (n) 

Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 6, rij 5, foto 10 
t/m 12 

Transport na verkoop  20-8-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Hendrik gecommitteerde v. * / 
transportant 

  

Panjoel, Cristiaan idem   
van Hoof, Jan idem   
het Gemeentebestuur van 
Hoogemierde* 

   

Huijbs, Johannis Petrus verkrijger een voorhooft, 12 roeden aan 
de zuidzijde van zijn huis, 
Hoogemierde in de 
Kerkstraat 

……. (o,w), de straat (z), 
eigen erf (n) 

Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 
Einde nov. 2010 

 
 
 
 


