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

Schuldbekentenis / obligatie erg beschadigd 14-1-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Helena wed.v. Jan Marcelis 
Hendriks + 

debitrice / geloveres Hulsel  

van Reijthooven, Cornelis geldschieter / crediteur Netersel  
Verhagen, B. schout   
Swaanen, C. schepen   
Lemmens, Jan Embregt idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / borgstelling  14-9-1809 
herfstmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Antonij debiteur / gelover Hoogemierde  
van Gisbergen, (2 onm.kind. *) 
Josephus + 

   

van Hees, Maria moeder van *   
Panjoel, Hendrik borg huis, hof en aangelag  
  den ½ Langenakker  
  ½ land in de aansteede  
  ½ den Grooten dries  
  ½ den Beemd  
  den Bultakker van Cornelis 

Mierdmans 
 

  den Smeelakker  
  ½ stuk beemd  
  den Pairakker  
  het driesken aan den Langen 

akker 
 

  perceel de Kail  
Schoormans, Evert vorige eigenaar den Beemd   
  den Horst daaraan  
  1/5 den Bugt  
  ½ den halven Veldakker  
  ½ de Welle  
  ’t Steedeke van Embregt 

Dijkmans 
 

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

 

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

Schuldbekentenis / obligatie  24-10-1809 
wijnmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vloemans, Adriaan debiteur   
van de Zanden, (3 onm.kind. *) Antonij 
+ 

crediteuren   

Willems, Anna Maria moeder van *   
Verhagen, Bartel schout   
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Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Palier, J.C. (handtek. 1810)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 7 / 8 Justificatie van borgtocht  23-1-1810 louwmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Wouter borg Hoogemierde  
Hoosemans, Johan Fransciscus ontvanger der 

onbeschreevene 
middelen 

Lage-, Hoogemierde en 
Hulsel 

 

Verhagen, B. schout   
Swaanen, C. schepen   
Lemmens, J.E. schepen   
Martens, W. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 9 
t/m rij 3, foto 4 

Schuldbekentenis / obligatie / hypotheek  24-1-1810  
louwmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ivo, Adriaan toonder Lagemierde  
de Bergh, Jan notaris sHertogenbosch  
Jansens, Harmanus debiteur / gelover Lagemierde  
Hartog, Simon geldschieter / crediteur den Bosch  
Alleg, Peter Joseph getuige   
Alleg, Johan Jacob getuige   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt lid gem. bestuur / loco 

schepen 
  

Hoosemans, J.F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 5 
t/m 8 

Borgstelling  22-2-1810  
sprokkelmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Berg, Mathijs borg Hoogemierde  
Imands, Wilbordus a.s. bruidegom / 

requirant 
Arendonk  

Dirks, Anna a.s. bruid   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 9 
t/m 12 

Schuldbekentenis / obligatie  24-2-1810  
sprokkelmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Steeven voogd / gelover Hulsel  
Leemans, Jacobus (onm.) debiteur   
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Hoosemans, Johan Franciscus secretaris / crediteur Lagemierde  
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Derk idem   

 

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

Schuldbekentenis / obligatie  24-2-1810  
sprokkelmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panis, Peter debiteur / gelover Hulsel  
Hoosemans, Elisabeth geldschietster / creditr. Lagemierde  
 schout en schepenen 

als voor 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 5 
t/m 11 

Schuldbekentenis / obligatie  28-2-1810  
sprokkelmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Jacobus debiteur / gelover Lagemierde  
van Gisbergen, (2 onm.kind. *) 
Josephus + 

crediteuren   

van Hees, Maria moeder van *   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  16-3-1810  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijndooven, Petronella Francus 
wed.v. Francus Willems + 

debitrice / geloveres Lagemierde  

van Eijndooven, Francus geldschieter / crediteur   
Swaenen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt idem   
Verhagen, B. loco secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  21-3-1810  
lentemaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vosters, Simon Simon debiteur / gelover Reusel  
Janssens, Cornelis koopman / 

geldschieter / crediteur 
Tilburg  

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

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 1, rij 5, foto 8 
t/m 12 

Schuldbekentenis / gelofte met handtekeningen 6-4-1810 
grasmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bolleman, Jan Baptist (en h.vrouw) crediteuren Weelde  
Lemmens, Jan Baptist schepen Hoogemierde  
Martens, Willem idem   
Merkx, A. debiteur / gelover   
Verbaandert, Hendrik idem   
Hermans, A. idem   
van Hoof, J. idem   
Beijens, A. idem   
van Laarhooven, M. idem   
……., wed.v. Jan Luijten debitrice / geloveres (kan niet schrijven)  
van Hoof, J. debiteur / gelover   
Geerts, A. idem   
Adams, A. idem   
Hermans, J. idem   
Lemmens, K. idem   
Martens, A. idem   
Luijten, H. idem   
Huijbregts, P. idem   
Martens, Elisabeth debitrice / geloveres   
Verbaandert, Cristiaen debiteur / gelover (kan niet schrijven)  
Vromans, Adriaan idem   
Vromans, Antonie idem   
Franen (Fransen), Josephus idem   
Kools, Gerrit idem   
van de Sande, Antoni idem   
Schoormans, Jan idem (kan niet schrijven)  
Schellekens, Peter idem (kan niet schrijven)  
van Eijk, Adriaan idem   
Geerts, Antonius idem   
Maas, Peter idem (kan niet schrijven)  
van Aestel, Ca. idem   
Panis, Johannus idem   
van Hees, Maria debitrice / geloveres (kan niet schrijven)  
van Poppel, Jan debiteur / gelover (kan niet schrijven)  
van den Heuvel, Cornelis idem   
Schoormans, Josephus idem   
Huijbregts, J. idem (kan niet schrijven)  
Luijten, Jan idem   
Riebergs, Albert idem   
vanden Borne, Jan idem   
Kroolle (Krollen), F. idem   
Dijkmans, J. idem (kan niet schrijven)  
Wittens, Adriaan idem   
vanden Berg, Mattijs idem (kan niet schrijven)  
Panjoel, Henricus idem   
Goovers, Jan idem (kan niet schrijven)  
van Ostaden, Wouter idem   
Hermans, Thomas idem   
Verspaandonk, Bartel idem   
van Rooij, L. idem (kan niet schrijven)  
Janssen, Jan idem   
van Loon, Michiel idem   
Janssen, Thomas idem   
Dirkx, Jan idem (kan niet schrijven)  
vanden Borne, Lambert idem   
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Joosen, A. (zie R 109) idem (kan niet schrijven)  
Donkers, A. idem (kan niet schrijven)  
Donkers, …. idem (kan niet schrijven)  
Merkx, Sebastiaan idem   
Huijbs, Jan Petrus idem   
van den Dungen, W. idem   
van den Heuvel, Jan Corn. Corn. idem (kan niet schrijven)  
Adams, Peter idem (kan niet schrijven)  
Panjoel, Cristiaan idem   
Luijten, Jan H. idem   
Verspaandonk, Peternel debitrice / geloveres (kan niet schrijven)  
de Wit, Jan debiteur / gelover (kan niet schrijven)  
Jansen, J. P. idem   
Wilmens (Willems), A. idem   
van den Heuvel, Jan idem   
Lemmens, J.B. schepen / idem   
Huijbregts, W. idem   
Martens, W. schepen / idem   
van den Borne, H. idem   
Hoosemans, J.F.    

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  14-4-1810 
grasmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Theodorus debiteur / gelover Hulsel  
de Groot, Peter geldschieter / crediteur Riel  
Lemmens, Corn. idem Hoogemierde  
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendr. schepen   
van de Voort, Derk idem   
Lemmans, J. E. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 5 
t/m 9 

Schuldbekentenis / gelofte  17-4-1810 
grasmaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis gemachtigde / gelover Lagemierde  
Lemmens, Jan Embregt idem   
Janssen, Hermanus idem   
Fiers, Jacobus idem   
Verhagen, B. constituant / debiteur   
Vromans, A. idem   
Vloemans, Jan idem   
Lemmens, Adr. idem   
Lemmens, Jacobus idem   
van Boxel, Adr. idem   
van de Zanden, Wouter idem   
Blankers, Gerrit idem   
Otten, Adr. idem   
Adriaans, Peter idem   
Verhagen, Ant. idem   
Jacobs, Jan idem   
Kools, Catharina constituante / debitrice   
Willems, Peter constituant / debiteur   
Gijsbers, Jan idem   
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Blankers, Ant. idem   
Huijbregts, Johanna constituante / debitrice   
Smolders, Jan constituant / debiteur   
Paridaans, Wouter idem   
van Gils, Adr. idem   
van Herk, Govert idem   
Dijkmans, Theodorus idem   
van Loon, Adr. idem   
van Beers, Willem idem   
Leesten, M. idem   
Lemmens, Wouter idem   
van Eijndooven, F. idem   
Fabrie, A. idem   
Naaijkens, Jan idem   
Dijkmans, Michiel idem   
van Loon, M. idem   
Swaanen, Jacobus idem   
Hanegraaff, Peter idem   
van Hees, Arnoldus idem   
Vingerhoets, Peter idem   
van Doorn, Jan idem   
Leesten, Francus idem   
de Bont, Norbert geldschieter / crediteur Weelde  
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen Hoogemierde  
Martens, Willem idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  12-5-1810 
bloeimaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eersel, Adriaan debiteur / gelover Bladel  
van Lanschot, F. koopman / 

geldschieter / crediteur 
sHertogenbosch  

Lemmens, Jan Embregt schepen Lagemierde  
Martens, Willem schepen Hoogemierde  
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte  18-6-1810 
wiedemaand 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hanegraaf, Adriaan debiteur / gelover Hoogemierde  
Phlips (Philips), Hr. Cornelis rooms pastor / credit. idem  
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 2, foto 7 
t/m 10 

Schuldbekentenis / gelofte  22-8-1810 
 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Wouw, Catharina wed.v. 
Waltherus van Loon + 

debitrice / geloveres Hulsel  
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Biekens, Peter geldschieter / crediteur Hulsel  
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Derk idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Schuldbekentenis / gelofte / hypotheek  30-10-1810 
 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Robben, Jan debiteur / gelover Hoogemierde  
  steede, huijzinge, landerijen, 

Lagemierde aan den 
Braakhoek 

 

Hoosemans, Johan Fransusus 
(Franciscus) 

secretaris / crediteur   

Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Huijbregts, W. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 6 
t/m 11 

Schuldbekentenis / gelofte   22-11-1810 
 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ostade, Wouter debiteur / gelover Hoogemierde  
Luijten, Jan geldschieter / crediteur Bladel  
Wittens, Theodorus borg Hulsel  
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 
Einde okt. 2012 

 
 
 
 


