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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 en 1v, fiche 1, rij 1 Borgbrief  26-10-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Roij, Anthonij *  Bladel  
Rooijackers, Catharina e.v. *    
van Roij, Johannes zoon / requirant (geb.: Lagemierde) Bladel  
van Roij, Hendrina dochter / requirante idem  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 en 2v, fiche 1, rij 1 Borgbrief  13-11-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Johanna requirante / gehuwd (geb.: Hoogemierde) Poppel  
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v t/m 8v, fiche 1, rij 1 Erfdeling  16-11-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Anthonij * vader / condivident ½ den Beekacker (o), oude 
maat 50 roeden, 
Hoogemierde, ’t Kuijlders 
Roode 

Willem Geerts (o) ander deel 
(w), Hendrik Verbaandert den 
jongen (z), de gem. straat (n) 

  ½ den Tijsdries (n), 59 
roeden 

Jan Jacobus Luijten (o), de 
straat (w), ander deel (z), 
Anthonij van Laarhoven (n) 

  ½ de Hofstadt (z), 57 ½ 
roeden 

de gem. straat (o), Jan 
Hermans (w), de erfgen. 
Hendrik Jan Hermans (z), 
ander deel (n) 

  deel van de Voort (o), 18 
roeden 

Hendrik Hermans + (o), 
andere delen (w, n), Jan 
Baptist Luijten (z) 

  ½ den dries van Wouter 
Peeters en Jacob Strooijbants 
(w), 1 lopst. 6 roeden 

ander deel (o), Jan Joseph 
Lemmens (w), ’t klooster van 
Everboode (z), de straat (n) 

  deel in het aangelag (ter 
zeijde van het huijs), ca. 1 ½ 
lopst. 

de straat (o), Jan de Hondt 
(w), andere delen (z, n) 

het Klooster van Everboode rentheffer   
Lemmens, Peter e.v. #    
Paridaans, Anna Maria # dochter / condividente deel van de Voort, ca. 44 

roeden 
de kind. Hendrik Hermans (o) 
, Willem Huijbregts (w, z), de 
Kruijsvelden (n) 

  deel in het aangelag, ca. 35 
roeden 

de straat (o), Jan de Hondt 
(w), de straat / vroente (z), 
Anthonij Paridaans (n) 

  ½ de Hofstad, 57 ½ roeden de straat (o), het klooster van 
Everboode (w), ander deel (z) 
, Jan Joseph Lemmens (n) 

Luijbregts, Anthonij e.v. ^    
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Paridaans, Peternella ^ dochter / condividente 1/3 (midden) in den Reep 
agter Jan Peeters Steede, …. 
ruijm 1 lopst. 30 roeden 

andere delen (o, w), Jan 
Joseph Lemmens (z), ……… 
Jan Jacobus Luijten (n) 

  deel van de Voort, 44 roeden de kind. Hendrik Hermans 
(o), Willem Huijbregts (w, z), 
de Kruijsvelden (n) 

de Hondt, Jan e.v. **    
Paridaans, Johanna ** dochter / condividente ½ den Steltacker (w), 42 

roeden 
ander deel (o), Jan Anthonij 
Baaijens (w), het Vonder 
straatje (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  ½ Wouter Peters en Jacob 
Strooijbants dries (o), 1lopst. 
6 roeden 

het klooster van Everboode 
(o, z), ander deel (w), de 
straat (n) 

  ½ den Tijsdries, 59 roeden Jan Jacobus Luijten (o), de 
straat (w), Jan Joseph 
Lemmens (z), ander deel (n) 

Adriaans, Gerrit e.v. ##    
Paridaans, Hendrina ## dochter / condividente ½ den Steltacker (o), 42 

roeden 
Willem Martens (o), ander 
deel (w), het Vonderstraatje 
(z), Jan Baptist Lemmens (n) 

  het Nieuwveld bij de Berg, 1 
lopst. 55 roeden 

de heijde (o), Jan Pasmans 
(w), de kind. Jacobus Staats 
(z), de heijde (n) 

  ½ den Beekacker (w), 50 
roeden 

ander deel (o), Hendrik Peter 
Verbaandert (w), Hendrik 
Hendrik Verbaandert (z), de 
straat (n) 

Paridaans, Adriaan zoon / condivident 1/3 den Reep agter Jan 
Peeters steede (o), 1 lopst. 29 
roeden 

Hendrik Hendrik Verbaandert 
(o), ander deel (w), Willem 
Martens (z), Jan Jacobus 
Luijten (n) 

  ½ den Beemdt over de A (z),  
35 ½ roeden 

Goijaart Janssens (o), Jan 
Baptist Luijten (w), de kind. 
Jacobus van Leendt (z), ander 
deel (n) 

van Helmond, Peter e.v. ^^    
Paridaans, Dorothea ^^ dochter / condividente ½ den Beemdt over de A (n), 

35 ½ roeden, Lagemierde 
Goijaart Janssen (o), Jan 
Baptist Luijten (w), ander 
deel (z), de kind. Michiel 
Deijkmans (n) 

  1/3 den Reep agter Jan Peters 
steede (w), 1 lopst. 29 roeden 

ander deel (o), Jan Jacobus 
Luijten (w, n), Jan Josephus 
Lemmens (z) 

van Leendt, Cristina + 1e e.v. * moeder   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v en 9, fiche 1, rij 2 Borgbrief  20-11-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tops, Adriaantje e.v. * requirante  (geb.: Lagemierde) Ravels  
Huijbs, Jan Baptist *    
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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9 en 9v, fiche 1, rij 2 Paspoort t.b.v. reis naar Brussel 20-11-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
Swaanen, Adriaan requirant Lagemierde  
Swaanen, Cornelis idem   
van Beers, Willem idem   
Gooris, Paulus idem   
  Brussel  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 t/m 11, fiche 1, rij 2 Verklaring / afstand van bijstand i.v.m. niet kunnen tonen van 

borgbrieven 
22-11-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sels, Cornelis * molenaar / deponent Lagemierde (geb.: Olmen)   
Korsten, Margrita e.v. *  (geb.:Ruremonde) 

(Roermond) 
 

Sels, Franciscus zoon idem  
Sels, Jan Franciscus zoon idem  
Sels, Ida dochter idem  
Sels, Jan Baptist molenaar / broer / borg Ravels  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 en 11v, fiche 1,rij 2 Borgbrief  4-12-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Peter *  (Hulsel) Bladel  
Dekkers, Anna e.v. *    
Dircx, Johanna dochter / requirante (geb.: Hulsel)  
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 en 12v, fiche 1,rij 2 Machtiging  4-12-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Voeten, Elisabet wed.v. Cristiaan Dircx 
* 

constituante Hulsel  

van Ghert, P.C. notaris / gemachtigde Baarle Hertog  
Meijvis, Jan + erflater   
Voeten, Cornelis + erflater   
Dircx, Leonardus zoon v. *   
Dircx, Maria dochter v. *   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 en 13v, fiche 1,rij 3 Borgbrief  27-12-1792 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Maria Steeven requirante / a.s. bruid (geb.:  Hulsel) Hilvarenbeek  
de Brouwer, Dirk Cornelis a.s. bruidegom   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v en 14, fiche 1,rij 3 Verkoop van roerende goederen  27-12-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter schepen / verkoper Hulsel  
van Rooij, Willem * koper Hulsel  
van der Ceelen, Johanna e.v. * dochter / koopster   
Leesten, Francis schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v en 15, fiche 1,rij 3 Schuldbekentenis / obligatie in marge: aflossing 1802 12-1-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem president / debiteur   
Swaanen, Adriaan crediteur Hulsel  
Wittens, Adriaan schepen / (president 

1802) 
  

Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   
…….., wed.v. Willem Huijbregts aflosster 1802   
Hendrikx, Jan M. schepen 1802   
Claasen, Wouter schepen / loco 

secretaris 1802 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15v en 16, fiche 1,rij 3 Testament  24-1-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deijkmans, Embregt * (Dijkmans) testateur (ziek) Lagemierde  
van Herk, Willemijna e.v. * testatrice   
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   
Dijkmans, Walterus broer   
Dijkmans, Peter broer   
van Loon, ( 3 kind.) Jan    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v en 17, fiche 1,rij 3 Borgbrief  26-1-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deijkmans, Peter Wouter (Dijkmans) requirant / a.s. br.gom (geb.: Lagemierde) Alphen  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 en 17v, fiche 1,rij 3 Borgbrief  26-1-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Jan *  Reusel  
van Miert, Anna Maria e.v. *    
Moonen, Maria dochter / requirante (geb.: Lagemierde)  
Moonen, Cornelis zoon / idem idem  
Moonen, Jacoba dochter / idem idem  
Moonen, Elisabet idem idem  
Moonen, Dingena idem idem  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18 en 18v, fiche 1,rij 3 Verklaring betr. bezittingen  26-1-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Anthonij wedn.v. Lucia van 
Moorsel 

a.s. bruidegom   

Huijbregts, Catharina a.s. bruid Hoogemierde  
Aarts, Peter zoon (onm.)   
Aarts, Laurens zoon (onm.)   
Huijbregts, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19 t/m 20, fiche 1,rij 4 Machtiging  i.v.m. afhandelen nalatenschap 24-2-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Adrianus constituant Netersel  
Janssens, Nicolaas constituant Huijclom (Heukelom)  
de Cordt, Maria e.v. * (de Kort) constituante Netersel  
van den Bergh, Joris *    
de Cordt, Henricus constituant Hoogeloon  
de Cordt, Catharina constituante Diessen  
Castelijns, Catharina # constituante Bladel  
Tijssens, Peeter #    
Castelijns, Maria ^ constituante Lagemierde  
Adriaansen, Peeter ^    
Janssens, Jacobus + erflater Antwerpen  
de Cordt, Cornelia + erflaatster   
Janssens, Catharina mede erfgen. / 

gemachtigde 
  

de Cordt, Adrianus mede erfgen./gemacht.   
Castelijns, Laurentius mede erfgen./gemacht.   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v en 21, fiche 1,rij 4 Testament  4-3-1793 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Verbaandert, Jan testateur Lagemierde  
Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

moeder / erfgename   

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v t/m 25, fiche 1, rij 
4 

Erfdeling  5-3-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Willem condivident schuur met ¼ aangelag (o), 
Hulsel 

Jan Ansem Dircx (o), andere 
delen (w, z), de straat (n) 

  Boogers heijvelt, 1 lopst. de wed. Peter Willems, 
Adriaan van de Sanden 

  ½ den Neerden acker (w), 1 
lopst. 19 roeden 

ander deel (o), Jan Adriaans 
(w), Nijs Janssen (z), den 
molenwegh (n) 

  den Blaaken beemd, 1 lopst. 
20 roeden 

Jan Ansem Dircx (o), de 
erfgen. Marcelis Hendricx 
(w), Peter Dijkmans (z), 
Jacobus Maas (n) 

  den Papen acker, 1 lopst. 30 
roeden 

Dirk van de Voort (o), den 
Armmen (w), Peter 
Goutsmits (z), een weg (n) 

van der Ceelen, Anthonij condivident keuken van het woonhuijs, ¼ 
aangelag, Hulsel 

andere delen (o, w), Peter van 
den Borne (z), de gemeene 
straat (n) 

  den dries bij Cornelis de 
Beer, 52 roeden 

Hendrik Leemans (o, n), 
Hendrik Maas (w), de 
gemeene straat (z) 

  den Kerkenbogt, 2 lopst. 15 
roeden 

Peter van den Borne (o), Nijs 
Janssen (w), de wed. Peter 
Willems (z), de kind. 
Cornelis de Beer (n) 

  den Smeelacker, 2 lopst.  Hendrik Leemans (o), een 
weg (w), Dirk van de Voort 
(z), Peter Roest (n) 

  ½ heijvelt ’t Ven (w), 1 lopst. 
30 roeden 

ander deel (o), Dirk van de 
Voort (w), Wouter Klaassen 
(z), de heijde (n) 

van der Ceelen, Catharina condividente kamer van het woonhuijs, ¼ 
aangelag, Hulsel 

ander deel (o), Dirk van de 
Voort (w), Peter van den 
Borne (z), de gem. straat (n) 

  de Schuuracker, 1 lopst. 55 
roeden 

Hendrik Maas (o), Jan 
Ancem Dircx (w), Cornelis 
Sweens (z), de kind. Cornelis 
de Beer (n) 

  ½ parc. heijvelt (o), 1 lopst. 
30 roeden 

Peter Dijkmans (o), ander 
deel (w) 

  den Ovenbogt, 3 lopst. Peter van den Borne (o), 
Jenneke Dircx (w), Jan 
Adriaan van de Sanden (z, n) 

  den Narting, 1 lopst. 10 
roeden 

een weg (o), Peter van den 
Borne (w), Peternel Sweens 
(z), Jan Ansem Dircx (n) 

van de Sanden, Jan Adriaan e.v. *    
van der Ceelen, Cornelia * condividente stal, ¼ aangelag (achter), Jan Ansem Dircx (o), andere 
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Hulsel delen (w, z, n) 
  ½ den Neerden acker (o), 1 

lopst. 19 roeden 
Nijs Janssens (o), ander deel 
(w), de kind. Cornelis de 
Beer (z), een weg (n) 

  den Smeelacker, 1 lopst. 20 r. een weg (o), den Armmen 
(w), Cornelis Sweens (z), 
Jenneke Dircx (n) 

  den Koppenbeemdt, 1 lopst. 
49 roeden 

Jan Ansem Dircx (o, n), Peter 
Dijkmans (w), Jenneke Dircx 
(n) 

  Looijkens heijveldt, ruijm 2 
lopst. 

Jan Adriaan van de Sanden 
(o, z), Willem Franken (w), 
de wed. Bartel Versandt (n) 

den Armmen van Hulsel rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer sHertogenbosch  
de Heer van Oirschot rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v en 26, fiche 1,rij 5 Borgbrief  15-4-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Peternel Cornelis requirante / gehuwd (geb.: Lagemierde) Diessen  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 en 26v, fiche 1,rij 5 Borgbrief  4-5-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Margreta requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Tilburg  
van Doesburgh, Norbert a.s. bruidegom   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27 t/m 28, fiche 1,rij 5 Verhuur  4-5-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vosters, Anna Maria wed.v. Anthonij 
Verhagen 

verhuurster Hulsel  

Versandt, Jan Bartel huurder (wonende Lagemierde)  
Adams, Peter nu huurder / gebruiker huijzinge, stal, schuur, schop, 

hof een aangelag etc., Hulsel 
(zonder kamer en perceeltje 
hof en land) 

 

van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28v en 29, fiche 1,rij 5 Borgbrief  22-5-1793 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Cornelia requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Poppel  
Naulandts, Josephus a.s. bruidegom   
Verhagen, Anthonij schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen (Hoogemierde)  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29 t/m 30, fiche 1,rij 5 Schuldbekentenis / obligatie in marge: kwitantie 1796 4-6-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan Marselis debiteur Hulsel  
van Beers, Willem geldschieter /crediteur Lagemierde  
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   
Swanen, Adriaan schepen 1796   
Maas, Jacobus schepen 1796   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 en 30v, fiche 1,rij 5 Aanstelling voogden  20-6-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Jan momboir Lagemierde  
Palms, Cornelis toeziender   
Palms, Helena Maria + moeder van *   
Merx, (3 onm.kind. *) Jan    
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31 en 31v, fiche 2,rij 1 Machtiging  20-6-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Helena wed.v. Gerrit Luijten constituante Lagemierde  
de Kort, Margo + wed.v. Jan Bosmans zuster / erflaatster Hilvarenbeek  
van Heusden, Cornelis notaris / procureur / 

gemachtigde 
Hilvarenbeek  

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 t/m 33, fiche 2, rij 1 Testament  1-7-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Donkers, Willem * testateur Hoogemierde  
Janssen, Catharina e.v. * testatrice (ziek)   
Donkers, Jan # zoon / gelegateerde timmermansgereedschap  
Fredricx, Adriaantje + moeder van #   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 t/m 39, fiche 2, rij 1 Erfdeling  16-7-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Anthonetta wed.v. Cornelis 
Francis van der Heijden 

condividente 1e kavel keuken, stal van de Straatse 
Hoef, een gebindt in de 
schuur (o), schop, ½ hof (n), 
½ aangelag (z), ca. 3 lopst. 32 
roeden, Lagemierde aan de 
plaats 

de condividenten (o), de 2e 
kavel (w), den dries (z), de 3e 
kavel (n) 

  den Garstacker, 2 lopst. 10 
roeden 

den ackerwegh (o), voetpat 
(w), secretaris hof (z), 
Anthonij Verhagen (n) 

  het Clootje, 48 roeden aan het 
Berkestraatje 

ackerwegh (o), Goijaart 
Janssen (w), Hermanus 
Janssen (z), de wed. Lambert 
Verbaandert (n) 

  den Langen acker ofwel den 
Steenacker, 3 lopst. 10 roeden 

Hermanus Janssens (o), 
Willem Martens (w), Francis 
Leesten (z), Godefridus 
Janssens (n) 

  den Kruijsacker, 3 lopst. 18 
roeden 

Godefridus Janssens (o), de 
erve Jan Leesten (w, n), 
Willem Palms (z) 

  de Ossen Eusels (3 parceelen) 
samen 7 lopst. 12 roeden 

ackerwegsken (o), de stroom 
(w), Willem Palms (z), erve 
Jan Leesten (n) 

  ½ weij of gagelveldt (n), ca. 
10 lopst. (naast Hulsel) 

de stroom (o), Jacobus van de 
Ven (w), Tist Dijkmans (z), 
ander deel (n) ? 

  den Gansen poel acker, 1 
lopst. 54 roeden 

Jan van Overa (o), Walterus 
Dijkmans c.s. (w), Cristiaan 
Matijssen (z), de kind. Jan 
Verhagen (n) 

  den Crommelacker met den 
Hoekacker, 1 lopst. 45 roeden 

de Roomsche kerk (o), 
Laurens Mercx (n), Willem 
Palms (z, w) 

  den Baaijens dries, 2 lopst. 20 
roeden 

de pastorij (o), gem. weg (z, 
n), de hoove van Gerrit 
Janssens (w) 

  het Kalver driesken, 46 
roeden 

Hermanus Janssens (o), de 
gem. straat (w, z), de erve Jan 
Leesten (n) 

van Ham, Jan e.v. *    
van der Heijden, Annemie * dochter / condividente 

2e kavel 
het klijn huijske met ’t 
stalleke in de groote schuur, 
½ gebondt in de schuur (w), 
¼ hof (z) aan de Straatse 
Hoef, Lagemierde aan de 
plaats bij de pastorij 

 

  ¼ aangelag (n), ca. 1 lopst. 45 
roeden 

de Hofstadt (o), ackerstraat 
(w), ander deel (z), Jan 
Verbaandert (n) 

  ½ dries voor ’t huijs (z) woonhuijske (o), de straat (w, 
z), de andere ½ (n) 

 
  ½ de Hofstadt (w), 3 lopst. 29 

roeden 
ander ½ (o), de condiv. (w), 
de pastorij (z), de kind. Jan 
Verhagen (n) 
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  2 parc. weijlandt voor den 
over de A gent. de 
Suurweijde ofwel den 
Huijgelbeemd en het Reusels 
Rouwke, samen 5 lopst. 4 r. 

Jan van Loon (o), de straat 
(w), Hermanus Janssens / Jan 
Ant. van Loon (z), Jan 
Lemmens / de wed. Hendrik 
Nouwens (n) 

  heijvelt den Dries in de 
Hoolstraat, 2 lopst. 16 roeden 

de gem. straat (o), de kind. 
Jan Verhagen (w), de wed. 
Gerrit Luijten (z), Jan van 
Overa (n) 

  ¼ weij of gagelveldt (z), het 
geheel ca. 10 lopst.  

de stroom (o), Tist Deijkmans 
(w, z), ander deel (n) 

van der A, Peter e.v. #    
van der Heijden, Jenneke # dochter / condividente 

3e kavel 
kamer in ’t groot huijs, ¼ 
groten hof (midden), ½ 
gebondt in de schuur 
(midden) van de Straatse 
Hoef, Lagemierde aan de 
plaats bij de pastorij 

 

  ¼ aangelag (midden) ca. 1 
lopst. 45 roeden 

andere delen rondom 

  ½ dries voor ’t huijs (n), ca. 1 
lopst. 

de huijzinge (o), de straat 
(w), ander deel (z), het 
aangelag (n) 

  ½ de Hofstadt (o), 3 lopst. 29 
roeden 

de straat (o), ander deel (w), 
de pastorij dries (z), de wed. 
Gerrit Luijten / de kind. Jan 
Verhagen (n) 

  het Berkestraatje of den 
Stuijkacker, 2 lopst. 8 roeden 

Jan de Kort (o), Godefridus 
Janssens (w), Lambert 
Verbaandert (z), Hendrik 
Wittens (n) 

  de Rijsbroeke (weijde en 
heijde ) samen 10 lopst. 30 r. 
agter het Wellenseijnde 

de stroom / wed. Embregt 
Lemmens (o), de straat (w), 
Jan van Overa (z), Jan van 
Rooij (n) 

  ¼ weij of gagelveldt 
(midden) , het geheel ca. 10 
lopst. naast Hulsel 

de stroom (o), Jacobus van de 
Ven (w), andere delen (n, z) 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v t/m 40v, fiche 2, 
rij 2 

Testament  15-7-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Hendrik * testateur (ziek) Hulsel  
van Schouwerbeek, Elisabet e.v. * testatrice   
Leemans, Jacobus zoon   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v t/m 42, fiche 2, rij 
2 

Testament  20-7-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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de Beer, Cornelis * testateur Hulsel  
van den Broek, Johanna 2e e.v. * testatrice   
de Beer, (kinderen 2e huw.) Cornelis gelegateerden   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v t/m 49, fiche 2, rij 
3 

Erfdeling  3-8-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Dingena ^ condividente 1e kavel kamer aan het woonhuijs, ½ 
kelder en opkamer, zolder 
boven de kamer, schuur, 
peerts stal, ½ hof, 
Lagemierde bij de kerkhof 

 

  de Streep, 6 lopst. 50 roeden den Brugbeemdt (o), voetpat 
na ’t Vloieijndt (w), Cornelis 
Wilbordt Willems (z), Francis 
Leesten c.s. (n) 

  parceel in de Voorste Hasselt, 
1 lopst. 56 roeden 

straatje (o), Hermanus 
Janssens c.s. (w), Cornelis 
Woestenbergh (z), Hermanus 
Janssens (n) 

  ca. ½ de Hasselt met het 
Bullens heijvelt, 4 lopst. 12 ½ 
roeden 

de wed. Willem van 
Hoogstraten (o), Hermanus 
Janssens (w), Godefridus 
Janssens c.s. (z), de 
Vonderpat (n) 

  ½ de Winterooijs hasselt (n), 
1 lopst. 56 roeden 

andere delen (o, n), 
Hermanus Janssens (w), 
Cornelis Woestenbergh (z) 

  den Pluijmen beemdt, 3 lopst. 
3 roeden, het Wellenseijnde 

Cornelis Swaanen c.s. (o),  de 
gem. wegh (w), Jan Gijsbers 
(z), Jan van Overa (n) 

  deel van den Hoogemierdsen 
bogt (o), ca. 2 lopst. 43 
roeden  

de kind. Jan Verhagen (o), 
ander deel (w), de kind. Jan 
Verhagen (z), ackerwegh (n) 

  ½ het Rietven (o), 5 lopst. 35 
roeden naast Dun 

de gem. heijde (o), ander deel 
(w), Jan Gooris (z), Gerrit 
Zebregts (n) 

den Armmen van Reusel rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Anthonij Michiel e.v. ^    
Otten, Adriaan voogd   
Lemmens, Jan Embregt voogd   
Lemmens, Jacobus * condivident (onm.) 3e 

kavel 
huijs, stal, schuur, schop, hof 
en aangelag genaamd de 
Nuelen, 13 lopst. 20 roeden, 
Lagemierde aan het Wellens 
eijnde 

de kind. Marten de Kort (o), 
de straat  (w), Jan van Rooij 
(z), Walterus Dijkmans (n) 

  den Houtert, 3 lopst. 3 roeden Laurens van Beers (o), 
Walterus Dijkmans (w, z), de 
stroom (n) 

  den Voortbeemdt, 3 lopst. 10 
roeden 

Anthonij Verhagen (o), Walt. 
Dijkmans (w), de kind. Jan 
Verhagen (z), de stoom (n) 

  Griet Meijs beemdt, 2 lopst. 
19 roeden 

straatje (o, z), de gem. straat 
(w), de kind. Jan Verhagen 
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(n) 
  de Kuijpert (gagel), 2 lopst. 

22 roeden 
Walterus Deijkmans (o, w), 
de Roomsche gemeente (z), 
de stroom (n) 

  den Houtert, 2 lopst. 6 roeden straatje (o, z), Laurens van 
Beers (w), Walterus 
Deijkmans (n) 

Lemmens, Klazina * condividente (onm.) 2e 
kavel 

keuken, ½ hof (w) (bakhuijs, 
turfschop, put samen met 1e 
kavel), Lagemierde aan de 
kerkhof 

 

  de Streep en den Kerkacker, 
ca. 3 lopst. 52 ½ roeden 

voetpat na ’t Vloieijnde (o), 
de gem. karwegh (w), 
Dingena Moonen en kind (z), 
Francis Leesten c.s. (n) 

  den Brugbeemdt, 3 lopst. 20 
roeden 

de stroom (o), Francis 
Leesten c.s. (w), Cornelis 
Woestenberg (z), de straat (n) 

  den Looken acker, 2 lopst. 48 
roeden 

Hermanus Janssens (o, z), 
straatje (w), Francis Leesten 
c.s. (n) 

  ca. ½ de Hasselt met het 
Bullens heijvelt, 4 lopst. 12 ½ 
roeden (noord van de 
Vonderpat) 

de wed. Willem van 
Hoogstraten (o), Jan de Kort+ 
(w), ander deel (z), Cornelis 
Woestenberg / Hermanus 
Janssens (n) 

  ½ de Winterooijs hasselt (z), 
1 lopst. 56 roeden 

gedeelte Bullens heijvelt (o), 
Hermanus Janssens (w), 
Cornelis Woestenberg (z), de 
andere helft (n) 

  den beemdt in de Hoolstraat, 
2 lopst. 46 roeden 

de stroom (o), de straat ( w), 
de wed. Francis van der 
Heijden (z), de wed. Lambert 
Verbaandert (n) 

  deel in den Hoogemierdsen 
bogt, ca. 2 lopst. 43 roeden 

ander deel (o), 2 lopst. van 
Tuldel (3e kavel)(w), de kind. 
Jan Verhagen (z), ackerweg 
(n) 

  ½ het Rietven (w), 5 lopst. 35 
roeden naast Dun 

ander deel (o), Michiel 
Havermans c.s. (w, n), Jan 
Gooris (z) 

Lemmens, Jan + # vader / erflater Lagemierde  
Otten, Jenne + e.v. # moeder / erflaatster   
  buiten deling: 2 lopst. in den 

Hoogemierdsen bogt en den 
Solberg  (beide leengoed van 
Tuldel)  

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 en 49v, fiche 2,rij 4 Aanstelling voogd  12-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Hendrik momboir Hoogemierde  
Panenborgh, Peter +  vader   
van den Bogt, Adriaantje + moeder   
Panenborgh, Hendrina onmondige   
Panenborgh, Peternel onmondige   
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Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 en 50v, fiche 2,rij 4 Aanstelling voogden  16-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhoven, Laurens momboir Hilvarenbeek  
Beijsens, Hendrik toeziender Reusel  
van Laarhoven, Adriaan + * vader   
Jacobs, Suzanna e.v. * moeder   
van Laarhoven, Maria onmondige   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50v t/m 52, fiche 2, rij 
4 

Testament  21-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geerts, Willem testateur (ziek) Hoogemierde (inwonend bij 
*) 

 

Geerts, Jan * broer / gelegateerde den Beekakker, ca. 1 lopst., 
Hoogemierde omtrent den 
Bergh 

 

Huijbregts, Willem huurder   
Haans, Peternel wed.v. Hendrik Geerts schoonzuster / 

gelegateerde 
  

Geerts, (kinderen) Jan gelegateerden   
Geerts, Anthonij Hendrik gelegateerde   
Huijbregts, Willem schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v en 53, fiche 2,rij 4 Borgbrief  23-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter schepen Hulsel  
van de Voort, Dirk schepen   
Wagemans, Petronella wed.v. Jan Dircx 
den ouden 

requirante (Hulsel ) Bladel  

de Beer, Johanna (eerst wed.v. Jan 
Kastelijns) e.v. * 

requirante   

Dircx, Jan den jongen * requirant   
Kastelijns, Theodorus zoon / requirant   
Kastelijns, Adriaan zoon / requirant   
Kastelijns, Helena dochter / requirante   
Kastelijns, Ida dochter / requirante   
Dircx, Jan zoon / requirant   
Dircx, Johanna dochter / requirante   
van Heusden, J. secretaris   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v t/m 55, fiche 2,rij Transport / verkoop erfdeel in marge: afrekening 1800 5-11-1793 
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4 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Laarhoven, Laurens momboir / transportant Hilvarenbeek  
Beijsens, Hendrik momboir / idem Reusel  
van Laarhoven, (onm.kind *) Adriaan +    
Jacobs, Suzanna  moeder van *   
van Laarhoven, Jenne # transportante   
van Leendt, Jacobus e.v. #    
van Laarhoven, Martinus verkrijger   
Verspreuwel, Jan vroeger contractant 

1741 
  

van Laarhoven, Dirk idem 1741   
van Laarhoven, Anthonij + (groot)vader  /erflater Hoogemierde  
Luijten, Jan Jacobus president   
Dijkmans, Hermanus schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   
van Laarhoven, Maria ontvangster 1800   
Box, H. getuige 1800   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55v t/m 57v, fiche 2, 
rij 5 

Verklaringen betr. gewelddadige 
beroving 

 19-1-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Adriaan * ca. 54 jr. deponent Hoogemierde  
Wouters, Simon ca. 23 jr. zoon / deponent   
van Dooren, Catharina e.v. * ca. 64 jr. deponente   
  Pruisen te Bladel  
  Reusel, het Holland  
Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Dijkmans, Hermanus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 en 58v, fiche 2,rij 5 Borgbrief  23-1-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Steeven requirant / a.s. br.gom (geb.: Husel) Hilvarenbeek  
van de Voort, Dirk schepen   
Dircx, Jan Ancem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v en 59, fiche 2,rij 5 Aanstelling voogden  3-2-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Baaijens, Jan (Baijens) momboir Diessen  
Hendricx, Joseph toeziender Ravels  
van Mol, Gerrit onmondige Hoogemierde  
Baaijens, Johanna + moeder   
Luijten, Jan Jacobus president   
Dijkmans, Hermanus schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
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van Heusden, J. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59 en 59v, fiche 2,rij 5 Borgbrief  19-2-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Maria requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Arendonk  
Maas, Poulus a.s. bruidegom   
van de Voort, Dirk schepen   
Dircx, Jan Ansem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60, fiche 2, rij 5 Aanstelling voogden  19-2-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Steeven momboir Hulsel  
Haecx, Willem (Hoecx / Hoockx ?) toeziender Casteren  
Leemans, Hendrik + vader   
van Schouwerbeek, Elizabet moeder   
Leemans, Jacobus ca. 2 jr. onmondige Hulsel  
van de Voort, Dirk schepen   
Dircx, Jan Ansem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60v t/m 62v, fiche 3, 
rij 1 

Staat en inventaris  19-2-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Schouwerbeek, Elisabet wed.v. 
Hendrik Leemans 

inventarisante Hulsel  

van der A, Steeven momboir   
Haecx, Willem (Hoockx) momboir   
Leemans, (onm.kind) Hendrik    
van Oirsel, J.B. koopman / crediteur Bladel  
Stoffels, Jan Baptist koopman / crediteur Duizel (stoffen)  
Antonius, Peter crediteur   
Leemans, Jan crediteur   
van Helmondt, Johanna dienstmeid / creditrice   
van Oirle, Jan crediteur (winkelwaren)  
van de Voort, Dirk schepen   
Dircx, Jan Ansem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63 en 63v, fiche 3,rij 1 Borgbrief  17-3-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Hendrina requirante / gehuwd (geb.: Hoogemierde) Ravels  
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Dijkmans, Hermanus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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63v t/m 64v, fiche 3, 
rij 1 

Verkoop inboedel in marge: afrekening 1795 7-4-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pasmans, Jan verkoper Hoogemierde  
Pasmans, Peternel * dochter / koopster   
van Hoof, Jan e.v. * mede koper   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   
Fransen, Jan schepen 1795   
Martens, Willem schepen 1795   
Box, H. getuige 1795   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 63v en 64, fiche 
3, rij 1 

Notities / rekenbriefje betr. transport / obligatie 1794 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Armme te Lagemierde    
de Domeinen    
Verspaandonck, Hendrik    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65 en 65v, fiche 3,rij 1 Verklaringen betr. beschuldiging van diefstal 10-4-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter deponent Hulsel  
Dircx, Jan Ansem deponent   
Franken, Wilbordt requirant   
de Vries, Jan koster / schoolmr.   
Franken, (2 zonen) Wilbordt    
Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Leesten, Francis schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 t/m 67, fiche 3,rij 2 Verklaringen betr. dodelijk ongeval 26-4-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roikens, Petrus Franciscus (Roeijkens) medecine doctor / 
deponent 

Hilvarenbeek  

van de Water, Anthonij chirurgijn / deponent Bladel  
van Rooij, Willem + overledene Hulsel  
van der Ceelen, Peter ca. 71 jr. deponent   
van der Heijden, Corstiaan ca. 38 jr. deponent   
Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
van de Voort, Dirk schepen   
Dircx, Jan Ansem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67v en 68, fiche 3,rij 2 Verklaringen betr. gezondheid  28-4-1794 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
van Ackerveeken, Peter ca. 50 jr. deponent Lagemierde  
Verhagen, Anthonij Michiel 30 jr. deponent   
van de Water, Abraham * koster / schoolmeester 

/ requirant 
  

van de Water, Johannis zoon van */ soldaat / 
betreffende persoon 

  

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68v, fiche 3, rij 2 Aanstelling voogden  3-5-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Adriaan momboir Lagemierde  
van Beers, Adriaan toeziender   
Smolders, (7 onm.kind. *) Cornelis    
Verbaandert, Johanna + moeder van *   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
69 t/m 73v, fiche 3, rij 
2 

Staat en inventaris  3-5-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Smolders, Cornelis wedn.v. Johanna 
Verbaandert 

inventarisant / a.s. 
bruidegom 

Lagemierde  

Verbaandert, Adriaan momboir   
van Beers, Adriaan momboir   
Smolders, (7 onm.kind.) Cornelis    
van Baar, Anthonij verhuurder / crediteur steede  
Peijnenborgh, Willem verhuurder / crediteur   
Snelders, Willem crediteur   
van Loon, Hendrik crediteur   
 borgemr. / crediteur   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74, fiche 3, rij 3 Aanstelling voogden  27-5-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoogstraten, Jan momboir Lagemierde  
Dijkmans, Jan Baptist toeziender   
van Hoogstraten, Allegonda 17 jr.    
van Hoogstraten, Willem + vader   
Vosters, Hendrina + moeder   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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74v t/m 75v, fiche 3, 
rij 3 

Verkoop inboedel  12-6-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Peter e.v. * verkoper Westelbeers  
Paridaans, Annemaria *    
Luijbregts, Anthonij e.v. # verkoper Westelbeers  
Paridaans, Peteronella #    
de Hond, Jan e.v. ^ verkoper Hoogemierde  
Paridaans, Johanna ^    
Adriaans, Gerrit e.v. ** verkoper Hoogemierde  
Paridaans, Hendrina **    
Paridaans, Adriaan verkoper Hoogemierde  
van Helmond, Peter e.v. ## verkoper Hoogemierde  
Paridaans, Dorethea ##    
Paridaans, Anthonij + ^^ vader / erflater   
Dircx, Maria wed.v. ^^ moeder / koopster   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 en 76v, fiche 3,rij 3 Testament  1-10-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deenen, Willem  testateur (ongehuwd) Netersel  
Machiels, Anna Catharina testatrice / moeder v. *   
Deenen, Anna Catharina * nat. dochter / erfgen.   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77 en 77v, fiche 3,rij 3 Testament  1-10-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peijs, Cornelis * testateur Netersel  
Vissers, Dingena e.v. * testatrice   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 en 78v, fiche 3,rij 4 Testament  19-10-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Marten * testateur   
Palms, Johanna e.v. * testatrice (ziek) Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79, fiche 3, rij 4 Aanstelling voogden  27-11-1794 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Versandt, Jan Bartel momboir   
Snellaarts, Marten toeziender   
Versandt, Hendrik + vader Hulsel  
Snellaarts, Jenneke  moeder   
Versandt, Johanna dochter / onmondig   
Versandt, Peternel idem   
van de Voort, Dirk schepen   
Dircx, Jan Ansem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v t/m 80v, fiche 3,  
rij 4 

Testament  29-11-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deijkmans, Walterus * (Dijkmans) testateur (ziek) Lagemierde, het 
Wellenseijnde 

 

Meelis, Peternella e.v. *    
van der Sanden, Maria + 1e e.v. * moeder van #   
Deijkmans, Helena # wed.v. ^    
Daamen, Peter Hendrik + ^    
Daamen, (3 kind.) Peter Hendrik    
Deijkmans, (kind 1e huw. #) Walterus    
Deijkmans, (kinderen 2e huw.) Walterus    
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 t/m 82, fiche 3, rij 4 Overeenkomst / huw.voorwaarden  20-12-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Bond, Norbert a.s. bruidegom Weelde  
Verhagen, Johanna a.s. bruid Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v, fiche 3, rij 4 Aanstelling voogden  7-1-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Anthonij momboir   
Sweens, Peter toeziender   
Gooris, Jan zoon / onm.   
Gooris, Anthonij zoon / onm.   
Gooris, Petronella dochter / onm.   
Gooris, Jan + vader   
Sweens, Meggel moeder   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 en 83v, fiche 3,rij 5 Borgbrief  1-3-1795 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Oirle, Jan vader Riel  
van Oirle, Peternella dochter / requirante (geb.:Lagemierde)  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v t/m 84v, fiche 3, 
rij 5 

Verhuur  17-3-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Michiel verhuurder   
Rombouts, Adriaan verhuurder   
Crols, Bartholomeus momboir v. * / verh.   
Maas, (2 onm.kind. *) Jan +    
Rombouts, Petronella + moeder van *   
Souwen, Nicolaas huurder huijzinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, etc., Hulsel 
 

Rombouts, Adriaan + vader / erflater   
Dircx, Jan Ansem schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85, fiche 3, rij 5 Aanstelling voogden  28-3-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Jan Baptist momboir   
van de Ven, Adriaan toeziender   
Luijten, Wouter Baptist + vader Hoogemierde  
van de Ven, Catharina  moeder   
Luijten, Catharina dochter (onm.)   
Luijten, Margo idem   
Luijten, Maria Elizabet idem   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v en 86, fiche 3,rij 5 Borgbrief  4-4-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Krollen, Anna Maria requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) Weelde  
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Dijkmans, Hermanus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
 

86 t/m 89v, fiche 3, rij 
5 

Staat en inventaris  12-4-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van de Ven, Catharina wed.v. Wouter 
Baptist Luijten 

inventarisante / a.s. 
bruid 

Hoogemierde  

van de Ven, Adriaan momboir / requirant   
Luijten, Jan Jan Baptist idem   
Luijten, (3 onm.kind.) Wouter Baptist    
Panis, Adriaan + debiteur Reusel  
de gemeente van Hoogemierde debitrice (karvrachten i.v.m. oorlog)  
 borgemr. / crediteur   
Larmit, Adriaan crediteur (winkelwaren / brood)  
Verhagen, Anthonij crediteur   
van de Ven, Jacobus crediteur (lening t.b.v. 4 doodskisten)  
van Dooren, Cornelis crediteur (dakdekken)  
van Oirle, Jan gewezen molenaar / 

crediteur 
  

van Geenhoven, Jacobus crediteur (os)  
Adriaans, Antonij schoenmaker / credit.   
Martens, Willem armmeester / crediteur   
Lemmens, Jan Baptist crediteur   
Lemmens, Jan crediteur Netersel (schoenen)  
……., Arnoldus kramer / crediteur   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
90 en 90v, fiche 4,rij 1 Testament  17-4-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Jan * testateur Hulsel  
Paridaans, Cornelia e.v. * testatrice (ziek)   
van de Voort, Dirk schepen   
Dircx, Jan Ansem schepen   
Luijten, Jan Hendrik loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 en 91v, fiche 4,rij 1 Inspectie / onderzoek  rijweg  i.v.m. gegraven kuilen 17-4-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / deponent   
Luijten, Jan Hendrik schepen / deponent   
Lemmens, (kinderen) Jan + requiranten Lagemierde  
Linkels, Jan huurder steede bij de Streep  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
92 t/m 93, fiche 4,rij 1 Verklaringen betr. gebruik van karweg 19-4-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Anthonij Adriaan ca. 55 jr. deponent / vroeger 
dienstknecht bij * 

Bladel  

Maas, Hendrik 57 jr. deponent / idem Hulsel  
van Roij, Wouter 57 jr. (van Rooij) deponent / idem Hoogemierde  
Verhagen, Anthonij Michiel requirant   
Lemmens, Jacobus requirant   
Lemmens, Klazina requirante (onm.) Lagemierde  
Otten, Peter + * daarvoor eigenaar Lagemierde aan de straat  
  de Streep  
  den Bacx bogt  
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Linkels, Jan  steede bij de kerkhof  
Verhagen, Anthonij schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 92v en 93, fiche 
4, rij 1 

Erfdeling (klad / niet compleet)  1795 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Adriaan condivident 1e kavel   
Willems, Peter condivident 1e kavel   
Willems, Engelina * condividente 1e kavel   
Huijbregts, P. e.v. *  kamer, 2 gebonten in de 

schuur, hof, aangelag, 2 lopst. 
4 roeden, Hoogemierde 

Wouter Sneijers (o), J. van 
den Heuvel ? (w), de condiv. 
(z), de straat (n) 

  Land in de aansteede neffens 
Cornelis Miertmans, 1 lopst. 
45 roeden 

Jan Hendrik Luijten c.s. (o), 
de condividenten (w, n), Jan 
van den Heuvel ? (z) 

  Land agter de pat, 1 lopst. Jan van den Heuvel (o), H. 
Wittens (w), L. J. van den 
Borne (z), de condivid. (n) 

  Land in de aansteede, 3 lopst. 
42 roeden 

Jan Hendrik Luijten (o), Jan 
van den Heuvel (z), de 
condividenten (w, n) 

  den Acker agter de pat, 58 
roeden 

Jan van den Heuvel (o), 
Adriaan Wittens (w), de 
condividenten (z, n) 

  Yken Mierdmans beemd, 2 
lopst. 13 roeden 

Anthonij van Hest ?c.s. (o), 
de heijde (w), Matijs van den 
Bergh (z), de kind. Jan van 
Leendt (n) 

  heijde het viswater het Huijs de heijde 
  Land de steede neffens 

Anneke Mierdmans laatst van 
Jan van den Heuvel, 1 lopst. 
45 roeden 

Jan van den Heuvel (o), Anth 
van Hest (w), de 
condividenten (z, n) 

  huijs, hof, aangelag van 
Cornelis Molders ?, 2 lopst. 
34 roeden 

Jan van den Heuvel (o), 
Anthonij van Hest (w), de 
condivid. (z ?), de straat  (n) 

  Land agter het Bugtje, 2 
lopst. 

de condividenten (o, z, n), 
Anthonij van Hest (w) 

  Land tegen ’t Bugtje, 2 lopst. 
30 roeden 

Jan van den Heuvel (o), 
Anthonij van Hest (w), de 
condividenten (z, n) 

  Land in de Pat, 30 roeden J. van den Heuvel (o), de 
condivid. (w, n), Adriaan 
Willems ?(z) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93 en 93v, fiche 4,rij 2 Borgbrief  28-4-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Maria requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Cromvoirt  
Dircx, Jan Ansem schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
94 en 94v, fiche 4,rij 2 Testament  18-5-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Godefridus * testateur Lagemierde  
Wouters, Hendrina e.v. * testatrice   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95, fiche 4, rij 2 Aanstelling voogden  30-5-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Jan momboir Kasteren (Casteren)  
Lemmens, Adriaan toeziender   
Lemmens, Barbara ca. 9 jr. onmondige Lagemierde  
Lemmens, Jan Embregt vader   
Wouters, Johanna + moeder   
Verhagen, Anthonij schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
95v t/m 100, fiche 4, 
rij 2 

Staat en inventaris  30-5-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Embregt wedn.v. 
Johanna Wouters 

inventarisant / a.s. 
bruidegom 

Lagemierde  

Wouters, Jan momboir / requirant Casteren  
Lemmens, Adriaan idem   
Lemmens, (onm. kind) Jan Embregt    
Lemmens, Jacobus broer / debiteur   
Gooris, Jan + debiteur (koe)  
 dienstmeid / creditrice   
 knecht / crediteur   
……., wed.v. Cornelis Bekkers creditrice   
van Eijndoven, Francis crediteur (stro)  
…….., wed.v. Embregt Lemmens moeder / creditrice   
Lemmens, Jan crediteur Netersel (schoenen)  
Otten, Jan Bert crediteur   
Swaanen, Cornelis crediteur   
Panjoel, Corstiaan smid / crediteur   
Leesten, Francis crediteur (winkelwaren)  
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v en 101, fiche 4, 
rij 3 

Borgbrief  11-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Hendrina requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) 
sHertogenbosch 
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Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
101 en 101v, fiche 4, 
rij 3 

Aanstelling voogden  21-7-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Larmit, Hermanus momboir   
Luijten, Jan Jacobus toeziender   
van Gisbergen, Josephus vader Hoogemierde  
Leijtens, Goverdina + moeder   
van Gisbergen, Johannes Cornelis 16 jr. zoon (onm.)   
van Gisbergen, Johanna Maria 13 jr. dochter (onm.)   
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102 en 102v, fiche 4, 
rij 3 

Testament  3-8-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Pieter * testateur Dun (onder Hilvarenbeek)  
Peters, Jenne Anthonij e.v. * testatrice   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103 en 103v, fiche 4, 
rij 3 

Borgbrief  3-8-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
Palms, Johannis requirant Lagemierde / Rotterdam  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104 t/m 107v, fiche 4, 
rij 3 

Staat en inventaris  9-8-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gisbergen, Josephus wedn.v. 
Goverdijna Leijtens 

inventarisant / a.s. 
bruidegom 

Hoogemierde  

Larmit, Hermanus momboir / requirant   
Luijten, Jan Jacobus idem   
van Gisbergen, (2 onm.kind.) Josephus    
Larmit, Adriaan crediteur (huur / winkelwaren)  
 borgemr. / crediteur   
……., wed. Jan Andriessen creditrice   
de Voogt, ….. koopman / crediteur Bladel (winkelwaren)  
Leijtens, Wilhelmus crediteur Antwerpen  
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Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108 en 108v, fiche 4, 
rij 4 

Borgbrief  11-8-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ostaden, Catharina *  requirante (geb.: Lagemierde) Poppel  
van de Weteringh, Jan Baptist e.v. *    
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verhuur  16-8-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Jan Lambert verhuurder   
Hermans, Barnardus huurder huijzinge, stallingen, schuur, 

schop, hof en aangelag etc., 
Lagemierde aan de plaats 
(behalve: kamer, opkamer, 
kelderke, deel hof en plak 
land op de Sandbogt ) 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
111 t/m 113, fiche 4, 
rij 5 

Verhuur  23-8-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Hendrina wed.v. Godefridus 
Janssen 

verhuurster Lagemierde  

Peters, Adriaan huurder (wonende: Dun onder 
Hilvarenbeek) 

 

  steede de Tinnen pot, stal, 
schuur, schop, hof etc. 

 

  het Aangelag en den 
Molendries 

 

  den Langen acker  
  land en groes in den 

Hoenderhoek 
 

  den Schuermans acker  
  den Braakacker  
  den Martens acker  
  het Weijveld  
  den Donkbeemd  
  de Hellaren aan het Hellaren 

straatje 
 

  perceel weijveld agter de 
molengragt 

 

  het Vloeijbeemdeken bij den  
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Tinne pot 
  den Witten beemd  
  den Stijnenbogt  
  veldeke bij de Braak  
  (behalve: de grote kamer, 

deel v.d. hof achter het 
bakhuis, ½ schuur ) 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
113v en 114, fiche 4, 
rij 5 

Aanstelling voogden  4-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Corstiaan momboir   
Linkels, Jan (Rinkels) toeziender   
Linkels, Jan Jan vader Hulsel  
Paridaans, Cornelia + moeder   
Linkels, Jan  6 jr. zoon (onm.)   
Linkels, Adriaan  4 jr. zoon (onm.)   
Linkels, Catrina  1 ½  jr. dochter (onm)   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114v en 115, fiche 4, 
rij 5 

Testament  11-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Larmit, Adriaan * testateur Hoogemierde  
Leijtens, Elizabeth e.v. * testatrice   
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
115v t/m 119v, fiche 
4, rij 5 

Staat en inventaris  20-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Jan Jan wedn.v. Cornelia 
Paridaans 

inventarisant / a.s. 
bruidegom 

Hulsel  

van der Heijden, Corstiaan momboir / requirant Hulsel  
Linkels, Jan Adriaan idem Lagemierde  
Linkels, (3 onm.kind.) Jan    
van der Heijden, Corstiaan debiteur   
Roest, Peter debiteur   
van der Heijden, Jan Jan debiteur   
van der Heijden, Lambert + eerder erflater   
van de Look, Peter crediteur (bier)  
 dienstmeid / creditrice   
 borgemr. / crediteur   
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Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Erfdeling  20-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Corstiaan condivident / momboir 
van* 

keuken van ’de Hoeve’ , 
Hulsel, met 2 gebinten in de 
stal 

 

  ½ perc. in den Grooten acker 
(n), No. 106, 2 lopst. 21 ½ 
roeden 

de condivident ( o, n, w), de 
kind. Jan Linkels (andere ½ ) 
(z) 

  het 2e perceel in de hoeve 
heijde, No. 411,  6 lopst. 15 
roeden 

Peter van der Ceelen (o, z, n) 
Jan van der Heijden c.s. (w)  

Vinken, Peter 2e e.v. #    
van der Heijden, Maria # condividente de Rabogt, No. 100, 24 

roeden 
Peter van der Ceelen (o), 
Corstiaan van der Heijden (w, 
z), Jan van der Heijden (n) 

  ’t heijveldt of de Postelse 
kant bij de Looijkens, No. 
339, 1 lopst. 10 roeden 

de heijvelden (o), Peter van 
den Borne (w), de kind. 
Cornelis de Beers (z), de 
molenweg (n) 

  heijde en weijde in de Reijt, 
No. 416, 2 lopst. 36 roeden 

de kind. Jan Linkels (o), 
ackerweg (w), Peter van der 
Ceelen (z), de heijde (n) 

  den halven heijbeemd, No. 
444, 1 lopst. 9 roeden 

Jan van der Heijden (o, z), 
Corstiaan van der Heijden (w, 
n) 

Linkels, Jan Adriaan momboir van *   
Linkels,  (3 onm.kind. *) Jan Jan condividenten    
Paridaans, Cornelia + moeder van * het eerste perceel in de Hoeve 

heijde, No. 401 en 402, 17 
lopst. 32 roeden 

Peter van der Ceelen (o), 
Maria van der Heijden (w), 
Jan van der Heijden (z), 
Corstiaan van der Heijden (n) 

  ½ den Grooten acker (z), No. 
106, 2 lopst. 21 ½ roeden 

Corstiaan van der Heijden (o, 
n, w), Maria van der Heijden 
(z) 

van der Heijden, Jan condivident deel van de stal, Hulsel  
  den Rabogt, No. 98, 23 

roeden, Hulsel 
Peter van der Ceelen (o), 
Corstiaan van der Heijden 
(w), de condivident (z), Maria 
van der Heijden (n) 

  den Kleijnen acker, No. 116, 
1 lopst. 12 roeden 

den ackerweg (o), de 
gemeente (w), Dirk van de 
Voort (z), Maria van der 
Heijden (n) 

  de Steenovense busch, No. 
425, 5 lopst. 40 roeden 

Maria van der Heijden (o), de 
condivident (w), de 
Steenhorst van Reusel (z), 
Peter van der Ceelen (n) 

 
  den Dries, No. 455, 2 lopst. 

30 roeden 
Corstiaan van der Heijden (o, 
z), Peter van den Borne (w), 
de condivident (n) 

  de Kwaaij peerts weide over Peter van der Ceelen (o, z), 
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de A, No. 500, 2 lopst. 20 
roeden 

Cornelis de Beer den jongen 
(w), Peter van den Borne (n) 

van der Heijden, Johanna eerder mede eigenares   
van der Heijden, Lambertus + neef / erflater Hulsel  
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125 en 125v, fiche 5, 
rij 2 

Borgbrief  24-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Bruijn, Margo * requirante (geb.: Lagemierde) Poppel  
Kocken, Willem e.v. *    
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126, fiche 5, rij 2 Testament onvolledig / niet gepasseerd 25-10-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmondt, …… testatrice (ziek) Hoogemierde  
van de Gevel, Wouter    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126 t/m 127, fiche 5, 
rij 2 

Verhuur  1-11-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jacobus verhuurder   
Verhagen, Anthonij Machiel huurder huizinge, stallingen, schuur, 

schop, hof en aangelag, etc. 
etc., Lagemierde aan de 
plaats 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127v t/m 131, fiche 5, 
rij 2 

Erfdeling  3-11-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Dingena e.v. * condividente 1e kavel   
de Beer, Cornelis de jonge *  den Grooten acker, 3 lopst., 

Hulsel 
Peter Goutsmits (o), Steeven 
van der A (w), de gemeente 
(z), Peter Dijkmans (n) 

  den Sluijsbogt, 2 lopst. Peter Goutsmits (o), Peter 
Dijkmans (w), Gosewinus …. 
van de Wouw (z), Jan 
Marcelis Hendricx (n) 

  den Grooten hof, 54 roeden Jan Adriaans (o), Cornelis de 
Beer (w), Jan Versandt (z), 
Hendrik Maas (n) 
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  2 heijvelden aan de Plassen, 3 
lopst. 19 roeden 

Peter van den Borne / Peter 
Willems (o), de gemeente 
(w), juffr. Mulders (z), 
Wouter van der A (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
van der Heijden, Anne Maria wed.v. 
Marcelis Hendricx e.v. # 

condividente 2e kavel / 
moeder van ^ 

  

Vinken, Peter #    
Hendricx, Jan Marcelis momboir   
van der Heijden, Christiaan momboir   
Hendricx, (7 onm.kind. ^) Marcelis + mede condividenten 2e 

kavel 
huijzinge, hof, aangelag, 6 
lopst. , Hulsel 

Clazina Willems (o), de gem. 
straat (w, z, N) 

de Abt van St.Truijen rentheffer   
de Abdije van Everbeurde (Averbode) renthefster   
  den Neeren acker, 4 lopst. 32 

roeden 
Cobus de With (o, z), Jacobus 
Kastelijns (w), Wouter van 
der A (n) 

  den Smeelacker, 2 lopst. 46 
roeden 

de gemeente (o), Jacobus de 
With (w, z), Steeven van der 
A (n) 

  het Heesterbosch (akker), 1 
lopst. 39 roeden 

Jacobus Castelijns (o, w), 
Peter Vinken (z), straatje (n) 

  het Heesterbochs (wei), 1 
lopst. 7 roeden 

Wouter van der A (o), de 
straat (w, z), Peter Vinken (n) 

  het Vonderbroek, 2 lopst.  48 
roeden 

de stroom (o), Jan Marcelis 
Hendricx (w), Jacobus 
Kastelijns (z), Adriaan 
Swaanen (n) 

  den Sandvoort beemd, 1 
lopst. 21 roeden 

Jacobus de With (o), de straat 
(w), de stroom (z), Peter 
Vinken (n) 

  den Neeren acker, 2 lopst. 3 
roeden 

de kind. Adriaan Rombouts 
(o), Jacobus de With (w, z, n) 

  den halven Papenbeemdt, 2 
lopst. 11 roeden 

Peter Dijkmans (o), de 
stroom (w), Peter van den 
Borne (z), Adriaan Rombouts 
(n) 

  den acker van Jacob Janssen, 
2 lopst.  

Adriaan Rombouts (o), 
Jacobus de With (w, z, n) 

  perc. ackerlandt in de 
Aansteede van Joost Lucas, 2 
lopst. 10 roeden 

Jan Adriaans (o, w), Peter 
van der Ceelen (z), Cornelis 
de Beer (n) 

  den Koppenbeemdt, 1 lopst. 
35 roeden 

de stroom (o), de heijde (w), 
Wouter Klaasen (z), de heijde 
(n) 

  den Eerdbrand en Nijskens 
acker, 3 lopst. 

Dirk van de Voort (o), 
Jacobus de With (w), Nijs 
Janssen (z), Peter Vinken (n) 

  het Leijbroek, 1 lopst. 21 
roeden, Hoogemierde 

de stroom (o), den molenweg 
(w), Hendrik Lemmens (z), 
Christiaan Verbaandert (n) 

  het Heijveld, 6 lopst. 19 
roeden, Lagemierde 

de heijde (o, n, z), de wed. 
Claas van Loon (w) 

Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v en 132, fiche 5, 
rij 3 

Borgbrief  3-11-1795 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Kools, Norberdina requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Baarle Nassau  
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Aanstelling voogden  7-11-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Bruijn, Albert momboir   
Adriaans, Jan toeziender   
van den Hout, Jacobus vader   
Riebergs, Elisabeth + moeder   
van den Hout, Johanna dochter (onm.)   
van den Hout, Hendrina idem   
van den Hout, Antonetta idem   
van den Hout, Jan zoon (onm.)   
van den Hout, Maria dochter (onm.)   
van den Hout, Anthonij zoon (onm.)   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
Box, H. getuige (loco secr. ?)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132v t/m 134, fiche 5, 
rij 3 

Overeenkomst / huw. voorwaarden  23-11-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Hout, Jacobus wedn.v. 
Elisabeth Riebergs 

bruidegom / partij 
enerzijds 

Hulsel  

van der Sanden, Maria bruid / partij enerzijds   
van den Hout, (6 onm.kind.) Jacobus    
van den Hout, Maria dochter (krankzinnig)   
Adriaans, Jan momboir /part. anderz. Lagemierde  
de Bruijn, Albert momboir / idem Hulsel  
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Borgbrief  13-12-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Anthonij Marte requirant / a.s. br.gom (geb.: Hulsel) Dorst onder 
Oosterhout 

 

Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135 t/m 136v, fiche 5, 
rij 4 

Testament  22-12-1795 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
van den Heuvel, Cornelis wedn.v. 
Jenneke Mijnendonks e.v. * 

testateur (ziek) Hoogemierde  

Verbaandert, Maria * testatrice   
van den Heuvel, Jan Cornelis zoon v. *   
van den Heuvel, Jenne Maria  dochter v. *   
van den Heuvel, Hendrina # dochter 1e huw.   
Adams, Jacobus e.v. #    
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist Marte schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 135v en 136, 
fiche 5, rij 4 

Verklaring (persoonsbeschrijving) handschrift J.F.Hoosemans 18…. ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hoof, Jan  56 jr. wever lang 5 voet 4 duijm, bruine 
haren / wenkbr., spitse neus, 
ordinair van mond en kin, 
grijze baard 

 

Napoleon bij de Gratie Gods etc. keizer 
en koning 

   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137, fiche 5, rij 4 Aanstelling voogden  27-12-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan momboir   
Jacobs, Peter toeziender   
Jacobs, (onm.kind *) Jacobus  Lagemierde  
Bekkers, Hendrina + moeder van *   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137v, fiche 5, rij 4 Aanstelling voogden  6-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ackerveeken, Pieter momboir / vader Lagemierde  
Wittens, Adriaan toeziender   
van Ackerveeken, Jan onm.zoon    
Wittens, Jenneke + moeder   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
138 t/m 139, fiche 5, 
rij 4 

Machtiging  6-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevens, Margo constituante Turnhout  
Roevens, Peter broer / gemachtigde   
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Roevens, Hendrina (Roevers) zuster   
Roevers, Christiaan + * vader / erflater huijzinge, acker- weij- en 

heijlanden, Lagemierde en 
Hulsel aan den Braakhoek 

 

Scheepens, Martijna + e.v. * moeder / erflaatster   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 138v en 139, 
fiche 5, rij 4 

Oproep voor kwartiersvergadering te 
Oisterwijk 

drukwerk 19-6-1800 
6e jr. Bataafse Vrijheid 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  Oisterwijk  
van der Willigen, Adriaan aftredend 

gecommitteerde 
  

Huismans, Martinus idem   
Althuizen, Mr. W.M. ijkmeester generaal Meijerije van den Bosch  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
139 t/m 142v, fiche 5, 
rij 5 

Erfdeling  20-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevens, Peter condivident 1e kavel Tilburg  
Roevens, Margo condividente 1e kavel (wonende: Turnhout) 

huijzinge gent. het oudt huijs, 
stal, schuur, ½ hof en dries 
(n), Lagemierde aan den 
Braakhoek 

de heijde (o), den Boschacker 
(w), ander deel (z), de kind. 
Adriaan van de Sanden (n) 

  den Bosacker, 1 lopst. 15 
roeden 

dries bij het huis (o), 
ackerweg (w), de kind. 
Adriaan van de Sanden (z), 
Jan Anthonij van Loon (n) 

  het Garstbugtje, 34 roeden de kind. Adriaan van de 
Sanden (o), Anthonij 
Blankers (w), ackerweg (z), 
Steeven Paridaans (n) 

  Landt op den Garst- en 
boonacker, 3 lopst. 42 roeden 

Poulus Gooris (o), de wed. 
Embregt Lemmens (w), de 
kind. Adriaan van de Sanden 
(z, n)  

  Govert Marcelis aansteede, 6 
lopst. 3 roeden 

Jan Goutsmits (o, z), Steeven 
Paridaans (w), de heijde (n) 

  2/3 de Beerschot, 2 lopst. 2 
roeden 

de kind. Adriaan van de 
Sanden (o, z), Jacobus Maas 
(w), ander deel (n) 

  heijveldt agter de Beeken, 1 
lopst.  

de kind. Adriaan van de 
Sanden (n), de heijvelden (o, 
w, z) 

  het Haecx (Hoecx ? ) 
heijveldt, 1 lopst. 

Francis Willems (o), Marten 
Snellaarts (w), de kind. 
Adriaan van de Sanden (z), 
de heijde (n) 

  ½ in 3 perceeltjes gent. de 
Beeke (o), 1 lopst. 28 roeden 

Francis Willems (o, w), de 
Hulselse heijvelden (z), het 
Beeke straatje (n) 

de Abdije van Everbode renthefster   
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de Domijnen van Brabant rentheffer   
Roevens, Hendrina wed.v. Adriaan de 
Kort 

condividente 2e kavel opnieuw getimmert 
wooningske, huijs, stal, 
schuur met ½ hof en dries (z), 
Lagemierde aan den 
Braakhoek 

de heijde (o), Anthonij 
Blankers (w), Cornelis 
Zeebregts (z), ander deel (n) 

  landt in den Hoogenbogt, 2 
lopst. 37 roeden 

de kind. Adriaan van de 
Sanden (o, z), Francis 
Willems (w), de kind. Jan 
Gooris (n) 

  het heijveldt bij Cornelis 
Gooris, 1 lopst. 40 roeden 

de straat (o), de kind. Adriaan 
van de Sanden (w), de wed. 
Peter Willems (z), Peter 
Adriaans (n) 

  het Looijken onder Hulsel, 1 
lopst. 30 roeden 

Peter Dijkmans (o), de kind. 
Jan Gooris (w), Willem 
Franken (z), Jan van de Sande 
(n) 

  1/3 de Beerschot (n), 45 
roeden, Lagemierde 
(verponding Hulsel) 

de wed. Peter Willems (o), 
Jan Goutsmits (w), ander deel 
(z), de kind. Cornelis 
Snellaarts (n) 

  ½ in 3 perceeltjes gent. de 
Beeke, ca. 1 lopst. 29 roeden 

ander deel (o), Peter 
Adriaanse (w), de Hulselse 
heijvelden (z), Francis 
Willems (n) 

de Heer van Oirschot rentheffer   
Roevens, Cristiaan + * vader / erflater Lagemierde  
Scheepens, Martijn + e.v. * moeder / erflaatster   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143 en 143v, fiche 5, 
rij 5 

Borgbrief  23-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Margriet Ansem requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143v en 144, fiche 5, 
rij 5 

Borgbrief  28-2-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweens, Peter requirant / a.s. br.gom (geb.: Hulsel) Alphen  
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
144v t/m 146, fiche 5, 
rij 5 

Verhuur  28-2-1796 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Verhaagen, Adriaantje (Verhagen) verhuurster   
van Ackerveeken, Pieter  momboir / vader v. * / 

verhuurder 
  

Wittens, Adriaan momboir / verhuurder   
van Ackerveeken, Jan * (onm.)    
Wittens, Jenneke + moeder van *   
Kerkhofs, Adriaan # huurder (wonende: Reusel)  
  (deel van) huijzinge, 

brouwerije, stal, schuur, 
schop, hof en aangelag, etc. 
etc., Lagemierde bij de groote 
kerk a.d. overzijde v.d. 
kerkhof 

 

Verhagen, Catharina e.v. #  eigenares ander deel  
  het Morteltje  
  den halven beemdt  
  den Hoekacker of 

Vossenacker 
 

  den Solberg of grootmoeders 
acker 

 

  den Ronkert af acker op den 
hoogen weg 

 

  den ½ Kipstart  
  den acker a.d. Draaijboom  
  den Pelsbeemdt of 

Leembugtje 
 

  den Solbergh  
  ¾ den Langen acker  
  ½ den Busselkens acker  
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
146v en 147, fiche 6, 
rij 1 

Testament  3-4-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoonen, Cornelis * testateur Lagemierde  
Marien, Elizabet e.v. * testatrice   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147 en 147v, fiche 6, 
rij 1 

Borgbrief  10-4-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Johannis Willem requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde)  Leur  
Fransen, Jan president   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist Marte schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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148 en 148v, fiche 6, 
rij 1 

Borgbrief  24-4-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Gerrit requirant (geb.: Hoogemierde) Bladel  
Franssen, Jan president   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148v en 149, fiche 6, 
rij 1 

Borgbrief  9-5-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasendonck, Cornelis requirant (geb.: Lagemierde) 
Hilvarenbeek 

 

van Hasendonck, Cornelis  + vader   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149v t/m 150v, fiche 
6, rij 1 

Testament  16-5-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan * testateur (ziek) Hoogemierde  
Hermans, Jan Hendrik + vader   
van den Heuvel, Cornelis e.v. * schoon (=stief)vader   
Verbaandert, Maria * moeder van *   
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist Marte schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151, fiche 6, rij 2 Aanstelling voogden  24-6-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Pieter momboir / vader Hulsel  
de Beer, Cornelis den jongen toeziender   
Vinken, (onm.kind) Pieter    
van der Heijden, Anna Maria + moeder   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151v t/m 154v, fiche 
6, rij 2 

Erfdeling  24-6-1796 

 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan Marcelis  momboir    
van der Heijden, Cristiaan momboir   
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Hendricx, Marcelis + eerst wedn.v. 
Jennemaria Sweens 

   

Hendricx, (7 onm.kind. 2e huw.*) 
Marcelis + 

condividenten 1e staak huijsinge, stallinge, schuur, 
schop, hof en aangelag, etc., 
Hulsel 

 

  de ’Hoeve goederen’  
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Heer van Oirschot rentheffer   
de Abt van St. Truijen rentheffer   
het klooster van Everbode rentheffer   
van der Heijden, Anna Maria + # moeder van * Hulsel  
Vinken, Pieter 2e e.v. # momboir / vader   
de Beer, Cornelis den jongen toeziender   
Vinken, (onm.kind *) Pieter condivident 2e staak Boogers heijvelt, 1 lopst., 

Hulsel aan de Beeken 
(vrouw)Wouter Klaassen (o), 
Klazina Nouwens (w), Jan 
Linkels (z), Adriaan van de 
Sanden (n) 

Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
155 t/m  156v, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop erfdeel inboedel etc.  24-6-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Pieter wedn.v. * vader / momboir / 
verkoper 

Hulsel  

van der Heijden, Anna Maria + * moeder van # / 
erflaatster 

  

de Beer, Cornelis junior toeziender / verkoper   
Vinken, (onm.kind #) Pieter    
Hendricx, Jan Marcelis momboir / koper   
van der Heijden, Cristiaan momboir / koper   
Hendricx, (7 onm.kind. #) Marcelis + (kopers)   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
157 t/m 158v, fiche 6, 
rij 3 

Testament  14-7-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Bruijn, mej. Ida Wilhelmina wed.v. 
Gerardus Richardus Dolleman 

testatrice Lagemierde  

Brullen, M. A. notaris Maastricht (eerder testament)  
Dolleman, Helena dochter / gelegateerde   
Dolleman, Hester dochter / gelegateerde   
Dolleman, Maurits zoon   
Dolleman, Gerardus zoon   
Dolleman, Johannes zoon   
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Nierstraz, Hendrik executeur testamentair 
/ voogd 

Maastricht  

de Bruijn, Maurits broer / voogd   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
159 en 159v, fiche 6, 
rij 3 

Borgbrief  17-7-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Raak, Adriaan *  Reusel  
Michielsen, Everdina Hendrik e.v. *    
van Raak, Hendrik zoon / requirant (geb.: Hulsel)  
van Raak, Peter idem   
van Raak, Maria dochter / requirante   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160 en 160v, fiche 6, 
rij 3 

Borgbrief  21-8-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Steevens, Christiaan requirant (geb.: Hulsel) Merksem (bij 
Antwerpen) 

 

Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
160v en 161, fiche 6, 
rij 3 

Borgbrief  3-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Peter requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Tilburg   
Fransen, Jan president   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161v en 162, fiche 6, 
rij 3 

Borgbrief  4-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roombouts, Michiel (Rombouts) requirant /a.s. br.gom (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162v en 163, fiche 6, Verklaring betr. toegebrachte  6-10-1796 
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rij 4 verwonding 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Wouw, Cornelis deponent / gewonde   
van Loon, Walterus    
van de Water, Anthonij mr. chirurgijn / 

deponent 
Bladel  

Fransen, Jan president   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
Box, H. getuige   
van Loon, Matijs schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163v en 164, fiche 6, 
rij 4 

Borgbrief  12-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekkers, Peternella requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Leijsel 
(Liessel) Peelland 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164 en 164v, fiche 6, 
rij 4 

Verklaring betr. vaderschap onwettig 
kind 

 20-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Adriaantje (in de 20 jr.) dienstmeid / 
deponente 

(geb.: Lagemierde) enige 
jaren wonende: Baarle Hertog 

 

 schout / requirant Baarle Hertog  
Kokken, Jacobus vader van * Baarle Hertog  
Hermans, (kind *) Adriaantje (geb.: 16-
10-1796) 

   

Fransen, Jan president   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165 en 165v, fiche 6, 
rij 4 

Testament  14-11-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meulenbergh, Hendrik * testateur Hoogemierde  
Dircx, Hendrina e.v. * testatrice   
Meulenberg, Peter vader   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. schepen   
Box, H. getuige   
Fransen, Jan subst. secretaris   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166 en 166v, fiche 6, 
rij 4 

Machtiging  30-11-1796 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kuijpers, mej. Aletta e.v. * constituante Hoogemierde  
Werkhoven, Willem Hendrik * commies ter recherche 

/ constituant 
  

Werkhoven, Cornelis vader / gemachtigde Dort (Dordrecht)  
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. schepen   
van Loon, Mathijs schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
167 en 167v, fiche 6, 
rij 4 

Testament  6-12-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vloemans, Cornelis * testateur Lagemierde  
Otten, Margo e.v. * testatrice   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
Box, H. getuige   
Swanen, Adriaan schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168, fiche 6, rij 4 Aanstelling voogden  23-12-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Becker, Cornelis (de Backer) momboir Hilvarenbeek  
van Nunen, Theodorus toeziender Moergestel  
Kuijpers, Arnoldus + vader Lagemierde  
van Nunen, Hendrina  moeder   
Kuijpers, Andries zoon (onm.)   
Kuijpers, Cornelis idem   
Kuijpers, Anneke dochter (onm.)   
Kuijpers, Johanna idem   
Kuijpers, Maria idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
Box, H. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168v en 169, fiche 6, 
rij 5 

Overeenkomst / huw.voorwaarden  24-12-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabri, Abraham a.s. bruidegom Lagemierde  
van Nuenen, Hendrina wed.v. Arnoldus 
Kuijpers (van Nunen) 

a.s. bruid   

Kuijpers, (kinderen) Arnoldus    
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
169v t/m 173, fiche 6, 
rij 5 

Staat en inventaris  6-1-1797 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
van Nuenen, Hendrina wed.v. Arnoldus 
Kuijpers 

inventarisante / a.s. 
bruid 

Lagemierde  

de Becker, Cornelis (de Backer) momboir / requirant   
van Nuenen, Theodorus idem   
Kuijpers, (5 onm.kind.) Arnoldus    
 borgemr. / crediteur   
……, wed. Nicolaas van Loon verhuurster / creditrice   
van de Ven, Jacobus crediteur (reparatie karren en ploeg)  
Vingerhoeds, Pero schoenmaker/crediteur   
 knecht / crediteur   
 dienstmeid / creditrice   
Kerkhofs, Adriaan crediteur (bier)  
Leesten, Francis crediteur (winkelwaren)  
van Nuenen, Gijsberdina zuster / creditrice Oirschot  
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173v t/m 174v, fiche 
6, rij 5 

Overeenkomst / transport inboedel  6-1-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Backer, Cornelis momboir / partij enerz. Hilvarenbeek  
van Nuenen, Theodorus idem Moergestel  
Kuijpers, (5 onm. kind. *) Arnoldus +    
van Nuenen, Hendrina moeder v. * / bruid / 

partij anderzijds 
  

Fabri, Abraham bruidegom / partij 
anderzijds 

  

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
175 t/m 176, fiche 7, 
rij 1 

Overeenkomst betr. inwoning  6-1-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij * schepen / part. enerz. Lagemierde  
van Hest, Anne e.v. *    
Verhagen, Bartel # zoon v.* / part.anderz.   
van Diessen, Anthonet e.v. #    
van Loon, Mathijs schepen   
Martens, Willem schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
176v t/m 177v, fiche 
7, rij 1 

Testament  7-1-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis testateur (ziek) Hoogemierde  
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Willems, Engelina  dochter / gelegateerde   
Willems, Adriaan zoon / gelegateerde   
Willems, Peter zoon / gelegateerde   
Mercx, Cornelis kleinzn. / gelegateerde   
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. schepen   
Martens, W. schepen / loco secret.   
Mercx, Bastiaan (in marge)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178 en 178v, fiche 7, 
rij 1 

Testament  7-1-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Margo wed.v. Laurens 
Schoormans 

testatrice Hoogemierde  

Schoormans, Jan zoon / gelegateerde   
Schoormans, Klazina dochter / gelegateerde   
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. schepen   
Martens, W. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179, fiche 7, rij 1 Borgstelling voor 40e en  80e penning  24-1-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel borg Lagemierde  
van Heusden, Johannis secretaris   
Smolders, N.D. ontvanger   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
Maas, Jacobus schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179v, fiche 7, rij 1 Aanstelling voogden  28-1-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Albert Jacobus momboir Lagemierde  
Vosters, Jan toeziender Reusel  
Dijckmans, Jan Baptist + vader   
Vorsters, Johanna + moeder   
Dijckmans, Allegonda dochter (onm.)   
Dijckmans, Johanna idem   
Dijckmans, Anna idem   
Dijckmans, Jan zoon (onm.)   
Dijckmans, Hendrina dochter (onm.)   
Dijckmans, Maria idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
 

180 en 180v, fiche 7, 
rij 1 

Borgbrief  7-2-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Paridaans, Adriaan requirant / a.s. br.gom (geb.: Lagemierde) 
Middelbeers 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
180v en 181, fiche 7, 
rij 2 

Aanstelling voogd  23-2-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Laureijs toeziender Lagemierde  
Mercx, (2 onm. kind. *) Jan    
Palms, Helena + moeder van *   
Palms, Cornelis + eerst toeziender   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
181 en 181v, fiche 7, 
rij 2 

Borgbrief  28-2-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaarts, Hendrikus requirant (geb.: Lagemierde) 
Westweezel (Wuustwezel) 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
182 t/m 183, fiche 7, 
rij 2 

Verklaring betr. ontvangen 
vergoedingen voor goederen / arbeid 

omrekening franse livres naar 
guldens 

4-4-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jan president   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
Willems, Engelina    
van der Heijden, Cristiaan    
de Beer, Cornelis junior    
Linkels, Jan    
van de Sanden, Jan Adriaan    
van der A, Steven    
Willems, Francis    
van der Ceelen, Peter    
Sweens, Cornelis    
van der A, Wouter    
Janssen, Hendrik    
van den Borne, Hendrik    
Versand, Jan    
Kastelijns, Jacobus    
Rademakers, Michiel    
Maas, Hendrik    
Willems, Peter    
Adriaans, Jan    
van der Heijden, Jan    
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Maas, Jacobus    
de With, Jacobus    
Adriaans, Ansem    
Roest, Peter    
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
183v, fiche 7, rij 2 Aanstelling voogden  8-4-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kastelijns, Jacobus momboir Hulsel  
Adriaans, Gerit toeziender Hoogemierde  
Adriaans, Pieter vader   
Kastelijns, Maria + moeder   
Adriaans, Margo dochter (onm.)   
Adriaans, Theodorus zoon (onm.)   
Adriaans, Ida dochter (onm.)   
Adriaans, Maria idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
184 t/m 185, fiche 7, 
rij 2 

Overeenkomst / huw.voorwaarden  8-4-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Pieter wedn.v. Maria 
Kastelijns 

a.s. bruidegom / partij 
enerzijds 

Lagemierde  

Snellaarts, Hendrina a.s. bruid / part.enerz.   
Adriaans, (4 onm.kind.) Pieter partij anderzijds   
Kastelijns, Jacobus momboir / part.anderz. Hulsel  
Adriaans, Gerit idem Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
185v t/m 186v, fiche 
7, rij 2 

Testament  26-4-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Weijs, Maria wed.v. Adriaan Linkels 
en Jan Baptist van Loon 

testatrice Lagemierde  

van Loon, Jan zoon / gelegateerde   
van Loon, Adriaan zoon / gelegateerde   
van Loon, Elizabeth dochter / gelegateerde   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187 en 187v, fiche 7, 
rij 3 

Borgbrief  26-4-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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de Kort, Petronella requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) 
Hilvarenbeek 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
187v t/m 188v, fiche 
7, rij 3 

Testament  26-4-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Adriaan * testateur Lagemierde  
Panenborgh, Helena e.v. * testatrice   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
189 en 189v ook 190 
t/m 191, fiche 7, rij 3 

Testament (2x)  30-4-1797 en  
27-5-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Tulder, Dionisius wedn.v. * testateur (ziek) Hulsel  
van Oirle, Geneviva + *    
van Tulder, Mikatrina dochter / gelegateerde klooster te Aggel (Achel) 

(Land van Luijk) 
 

van Tulder, Leonardus zoon   
van Tulder, Fortinatus broer / pastoor / 

gelegateerde 
Hulsel  

Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
Verhagen, Anthonij schepen / loco secret.   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
191 en 191v, fiche 7, 
rij 3 

Verklaring betr. persoon  19-6-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Strooijbants, Goijaart ca. 48 jr. deponent (geb.: Bladel) Lagemierde  
van de Ven, Adriaan armmeester / requirant   
Nijssen, Johannis * betreffende persoon   
Antonisse, Cornelia wed.v. Antonij 
Nijssen 

moeder / vader van * Bladel  

van Gompel, Jan +  Bladel  
Nijssen, (dochter *) Antonij    
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mattijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192 en 192v, fiche 7, 
rij 3 

Verklaring betr. persoon  27-6-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Jan Anthonij ca. 72 jr. deponent Lagemierde  
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van de Ven, Adriaan armmeester / requirant   
Antonisse, Cornelia wed.v. Anthonij 
Nijssen * 

 (vroeger wonende : 
Lagemierde ) Bladel 

 

Nijssen, Johannis zoon v.* / betr.persoon   
van Gompel, Jan  Bladel  
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mattijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
193 t/m 194, fiche 7, 
rij 4 

Verhuur  8-7-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Engelina Willem wed.v. 
Nicolaas van Loon 

verhuurster Lagemierde  

Fabri, Abraham huurder huijzinge, stallinge, schuur, 
schop, hof en aangelag etc. 
etc., Lagemierde aan het 
Vloeijeijnde 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
194v en 195, fiche 7, 
rij 4 

Borgbrief  16-7-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Johanna requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195 t/m 196, fiche 7, 
rij 4 

Testament   23-7-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Adriaan wedn.v. Catrina van 
Dooren 

bruidegom / testateur Hoogemierde  

Lemmens, Peternella bruid / testatrice   
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
196v t/m 199, fiche 7, 
rij 4 

Erfdeling  7-8-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Peter condivident 1e staak (wonende: Hulsel) de 
Fendert, 8 lopst. , 
Hoogemierde 

Anthonij Baaijens (o), Jan 
Baptist Marte Lemmens (w), 
Gerit Hermans (z), de heijde 
(n) 

  Tijs Dielen beemdt, 2 lopst. de stroom (o), Lambert 
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26 roeden Jacobus van den Borne (w), 
de kind. Gijsbert van de 
Sanden (z), de kind. Cornelis 
Willems (n) 

van den Borne, Lambert Jacobus condivident 2e staak de Paaijkloot, 2 lopst. 30 
roeden, Hoogemierde 

de kind. Cornelis van de 
Sanden (o), de kind. Lambert 
van den Borne (w), de gem. 
straat (z), Hendrik Lemmens 
(n) 

  de Paaijkloot, 48 roeden de kind. Cornelis van de 
Sanden (o), de kind. Lambert 
van den Borne (w), de gem. 
straat  (z), Hendrik Lemmens 
(n) 

  de helft in het Landt in 
Steevens steede, 2 lopst. 

Joseph Schoormans (o, w), 
Peter van den Borne (z), 
Adriaan Mercx (n) 

de Abdije van Everbode renthefster   
van den Borne, Lambert Lambert condivident 3e staak   
van den Borne, Meggel condividente 3e staak   
van den Borne, Hendrina * idem   
Kools, Gerit e.v. * mede condiv. 3e staak ½ den Dries, 2 lopst. 13 

roeden 
de gem. straat (o, n), Albert 
Riebergs (w), Gerit Kools (z) 

  de Nieuwe Erven van Klaas 
Vuijsten, 4 lopst. 43 roeden 

Cornelis van den Heuvel (o), 
de heijde (w, n), de kind. 
Hendrik Luijten (z) 

  de Vrietsmeer (n), 2 lopst. 30 
roeden 

de heijde (o, w, n), de wed. 
Adriaan Larmit (z) 

het Comptoir der Domijnen van Brabant rentheffer   
  kamer, stal, schuur, schop en 

bakhuijs, ’t hofken, 45 roeden 
tegen de huijsinge van de 
condiv. 3e staak 

 

van den Borne, Jan + broer (oom)/ erflater Hoogemierde  
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
199v t/m 202, fiche 7, 
rij 5 

Erfdeling  24-8-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekkers, Elisabeth condividente 1e kavel (wonende: Reusel)  
Dekkers, Catrina wed.v. Pieter Fabri condividente 1e kavel huijzinge, stal, schuur, hof en 

aangelag, Lagemierde aan het 
Vloeijeijnde 

de straat (o), de wed. 
Godefridus Janssens (w), de 
wed. Cornelis Vloemans (z), 
een straatje (n) 

  ca. 2/3 de Verbrande steede 
(n) ca. 3 lopst. 

de straat (o), de wed. 
Nicolaas van Loon, ander 
deel (z), de kind. Jan Baptist 
Dijckmans (n) 

van Heusden, Johannis rentheffer   
het Comptoir der …… rentheffer   
den Armmen van Lagemierde rentheffer   
Dekkers, Peternella * condividente 2e kavel het Weijveld, 2 lopst. 2 

roeden 
de heijde (o), de stroom (w), 
Adriaan Otten (z), de wed. 
Godefridus Janssen (n) 

  ca. 2 lopst. in de Verbrande 
steede (z) 

de straat (o), de wed. 
Nicolaas van Loon (w), 
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Adriaan Otten (z), ander deel 
(n) 

Wijnants, Jan e.v. * mede condiv. / 
schoolmeester 

Leijssel (Liessel)  

Deckers, Jacobus + vader / erflater Lagemierde  
Fabri, Elizabet + moeder / erflaatster   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
202v t/m 204, fiche 7, 
rij 5 

Testament  27-8-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbandert, Jan * (Verbaandert) testateur Lagemierde  
Panis, Elisabet e.v. * testatrice   
Verbaandert, Adriaan jongste zoon / 

gelegateerde 
  

Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
204v en 205, fiche 8, 
rij 1 

Borgbrief  5-9-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Adriaantje requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Tilburg  
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205 t/m 207, fiche 8, 
rij 1 

Testament  16-9-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kerkhoffs, Adriaan * testateur (ziek) Lagemierde  
Verhagen, Catrina e.v. * testatrice   
Kerkhoffs, Marte (in marge)    
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
207v t/m 208v, fiche 
8, rij 1 

Testament  3-10-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaanse, Jacobus wedn.v. Johanna 
Michelse 

a.s. bruidegom / 
testateur 

  

Janssen, Catharina Jan wed.v. Gerardus 
Schilders 

a.s. bruid / testatrice Diessen  

Verhagen, Anthonij schepen   
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van Loon, Matijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
209 en 209v, fiche 8, 
rij 1 

Transport / uitkoop van inboedel etc.  3-10-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Peter transportant   
van Loon, Michiel * idem   
van Loon, Hermanus * idem   
van Loon, Peternels * transportante   
Dijckmans, Elisabeth + moeder van *   
Dijckmans, Jan # transportant   
Dijckmans, Walterus vader van #   
Dijckmans, (broers en zuster van #) mede transportanten   
van Herk, Willemijn Jan + wed.v. 
Embregt Dijckmans  e.v. ^ 

erflaatster   

Smolders, Cornelis ^ verkrijger Lagemierde  
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210 en 210v, fiche 8, 
rij 1 

Renonsatie / afstand van eventuele 
armenzorg 

 5-10-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stomp, Cristiaan  (gehuwd) geb.: Gentsheim / Hessen  
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist Marten schepen   
Martens, W. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210v en 211, fiche 8, 
rij 2 

Aanstelling voogden  13-11-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Wouter momboir   
van Beers, Lauvreijs toeziender   
Luijten, Anthonij + vader   
van Beers, Maria + moeder   
Luijten, Goijaart zoon (onm.) Lagemierde  
Luijten, Johanna dochter (onm.)   
Luijten, Mikatrien dochter (onm.)   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

folio no. soort akte opmerkingen datum 
211v en 212, fiche 8, 
rij 2 

Machtiging  i.v.m. rechtzaak  betr. armenzorg 13-11-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / constituant / 
gemachtigde 

Lagemierde  
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van Loon, Matijs schepen / constituant   
van Overa, Jan bedezetter /constituant   
van Dooren, Jan idem   
Verhagen, Anthonij Michiel idem   
van de Ven, Jacobus idem   
Swaanen, Cornelis  oud borgemr./ constit.   
Janssens, Hermanus borgemr./ constituant   
van de Ven, Adriaan oud armmr./ constit.   
van Hoogstraten, Jan armmr. / constituant   
van Heusden, Johannis secretaris / 

gemachtigde 
  

Hove van Justitie over Bataafsch 
Brabant 

 sHertogenbosch  

de municipaliteijt van Bladel 
(gemeente) 

tegenpartij   

Nijssen, Johannis behoeftige armenzorg   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
212v t/m 214, fiche 8, 
rij 2 

Testament  17-11-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Peter wedn.v. Margo van 
Herk e.v. * 

testateur (ziek) Hulsel  

Koolen, Helena *    
Dijckmans, (kinderen 1e en 2e huw.) 
Peter 

   

Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   
Verhagen, Anthonij M. (in marge)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214 t/m 215v, fiche 8, 
rij 2 

Verklaringen   30-11-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jan schepen Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist Marten schepen   
de municipaliteijt van Lagemierde requirante   
Nijssen, Johannis * deponent / metselaar   
Strooijbants, Goijaart deponent   
Paridaans, Steeven ca. 55 jr. deponent   
Lemmens, Jan Embregt ca. 51 jr. deponent   
Antonisse, Cornelia + moeder van * (vroeger van Lagemierde 

naar Bladel) 
 

Das, Cristiaan  Bladel  
van Gompel, Jan  Bladel  
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
216 en 216v, fiche 8, 
rij 2 

Borgbrief  7-12-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Janssen, Gerard Anthonij * vader   
van de Lisdonk, Peternella e.v. * moeder   
Janssen, Anthonij Gerard zoon   
Janssen, Adriaan Gerard zoon / requirant (geb.: Lagemierde) Netersel  
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
Martens, W. schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217 en 217v, fiche 8, 
rij 3 

Borgbrief  14-12-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Johanna Marcelis requirante (geb.: Hulsel) Netersel  
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
217v en 218, fiche 8, 
rij 3 

Borgbrief  14-12-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Anthonij requirant  (geb.: Hoogemierde) Poppel  
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
218v en 219, fiche 8, 
rij 3 

Testament  4-1-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Dungen, Willem * testateur Lagemierde  
Maklevre, Catrina e.v. * testatrice   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
219v t/m 220v, fiche 
8, rij 3 

Verkoop erfdeel inboedel etc.  18-1-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Maria * verkoopster Hoogemierde  
Adams, Peter e.v. *    
Willems, Elisabeth # verkoopster Hoogemierde  
Mercx, Bastiaan e.v. #    
Willems, Adriaan broer / koper   
Willems, Engelina zuster / koopster   
Willems, Cornelis + vader / erflater Hoogemierde  
Miertmans, Hendrina + moeder / erflaatster   
Fransen, Jan schepen   
Lemmens, Jan Baptist Marte schepen   
Box, H. getuige   
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Martens, W. schepen / loco secret.   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
221 en 221v, fiche 8, 
rij 3 

Borgbrief  3-2-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Adriaan requirant / a.s. br.gom (geb.: Hulsel) Dussen  
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Loon, Matijs schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
222 t/m (227), fiche 8, 
rij 3 

Erfdeling  6-3-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Elisabeth * condividente 1e kavel   
van der Heijden, Cristiaan e.v. * mede condivident 

/momboir v. # 
¼  den Grooten acker, ca. 3 
lopst., Hulsel 

Lauvreijs van Hoof (o), 
andere delen (w, z), de kind. 
Marcelis Hendricx (n) 

  2/5 de Rabogt met het Buske, 
ca. 1 lopst. 34 roeden 

de condividente (o, w), 
Hendrik Maas (z), Jan 
Linkels (n) 

  de Wielbeemd agter aan, ca. 
40 roeden 

de kind. Jan van der Ceelen 
(o), Adriaan van den Broek 
(w), de kind. Adriaan 
Rombouts (z), Jan van der 
Heijden (n) 

  de Kalverwijde, ca. 1 lopst. 
25 roeden 

Jan Linkels (o), Hendrik 
Maas (w), de condividente 
(z), de kind. Jan van der 
Ceelen (n) 

  ½ de Lisvoort over de A, ca. 
½ lopst. 

de kind. Jan van der Ceelen 
(o), de heijde (w), Nicolaas 
Lauvreijssen (z), de 
condividente (n) 

  ¼ perc. heijde, 6 lopst. de heijde 
de Abdije van St. Truijen renthefster   
de Beer, Cornelis de oude momboir v. #   
van der Ceelen, (2 onm.kind. ^ ) Jan + condividenten 2e kavel   
de Beer, Geertruij moeder van ^ ¼ den Grooten Acker, ca. 3 

lopst., Hulsel 
Lauvreijs van Hoof (o), de 
condiv. (w), Hendrik Maas 
(z), Cristiaan van der Heijden 
(n) 

  ca. ½ de Rabogt, ca. 1 lopst. 
14 roeden 

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

  ½ de Wilbeemdt ? over de A, 
ca. 40 roeden 

de stroom (o), Cristiaan van 
der Heijden (w), de kind. 
Adriaan Rombouts (z), Jan 
van der Heijden (n) 

  het Nieuwveld, ca. 1 lopst. 20 
roeden 

Jan van der Heijden (o), 
Cristiaan van der Heijden 
(w), Hendrik Maas (z), Jan 
Adriaans (n) 

  ½ de Lisvoort voor de 
stroom, ca. 25 roeden met het 
Buske 

de condividenten (o), 
Cristiaan van der Heijden (w, 
n), de wed. Jan Bartel 
Versandt (z) 
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  ¼ perc. heijde, 6 lopst. de heijde 
  deel in een huijske, ca. 4 

roeden 
Jan van der Heijden (o), Jan 
Coolen (w, n), de straat (z) 

van der Ceelen, Anna ** condividente 3e kavel   
Maas, Hendrik e.v. ** mede condivident ¼ den Grooten acker met een 

houtbosken, ca. 3 lopst. 
Lauvreijs van Hoof (o), de 
wed. Jan B. Versand (w), 
andere delen (z, n) 

  den Kleijnen Arting, ca. 1 
lopst. 10 roeden 

Jan Coolen (o), de 
leemskuijlen (w), de kind. 
Marcelis Hendricx (z), 
Adriaan van den Broek (n) 

  het Klijn veldeken voor den 
beemdt, ca. 40 roeden 

Jan Coolen (o), Jan van der 
Heijden (w), de kind. Adriaan 
Rombouts (z), Jacobus Maas 
(n) 

  den Hoogendries, ca. 54 
roeden 

de straat (o), Peter van den 
Borne (w), Jan Coolen (z, n) 

  perc. groes en hof, ca. 40 
roeden 

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

  het Land in de Raabogt, ca. 
20 roeden 

Cristiaan van der Heijden (o, 
w, n), de kind. Marcelis 
Hendricx (z) 

  de Kwaaij perts weij, ca. 2 
lopst. 

Jan van der Heijden (o, n), de 
gemeente (w), Jan Adriaans 
(z) 

  ¼ perc. heijde, ca. 6 lopst. de heijde 
van der Ceelen, Johanna ## condividente 4e kavel   
Coolen, Jan e.v. ## mede condivident ¼ den Grooten acker met den 

gragt, ca. 3 lopst. 
Lauvreijs van Hoof (o), 
Hendrik Maas (w, n), de kind. 
Marcelis Hendricx (z) 

  den Grooten Arting, 1lopst. 
22 roeden 

Jan Adriaans (o), Hendrik 
Maas (w), Jan van der 
Heijden (z), Cornelis de Beer 
(n) 

  het Hoogdrieske, ca. 1 lopst. Cornelis de Beer (o), Hendrik 
Maas (w), de kind. Marcelis 
Hendricx (z), Peter van den 
Borne (n) 

  den Hoogendries, ca. 50 
roeden 

de straat (o), Peter van den 
Borne (w), Hendrik Maas (z), 
Cristiaan van der Heijden (n) 

  den Koolhof, ca. 10 roeden de kind. Jan Linkels (o, w, z), 
de kind. Marcelis Hendricx 
(n) 

  de Pertsweij voor de stroom, 
ca. 1 lopst. 

een weg (o), Jan van der 
Heijden ? (w, z), Hendrik 
Maas (n) 

  ¼ perc. heijde, 6 lopst. de heijde 
  keuken, opkamer, kelder, 

schop, schuur, ca. 12 roeden, 
Hulsel 

Jan v.d. Heijden (o), de straat 
(w), kind. Marcelis Hendricx 
(z),Hendrik Maas (n) 

van der Ceelen, Peter + ^^ vader / erflater Hulsel  
van Beers ?, Margriet + e.v. ^^ moeder / erflaatster   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
227v ?, fiche 8, rij 5 Aanstelling voogd  6-3-1798 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Jan momboir   
Vinken, (onm.kind *) Peter +  Hulsel  
van der Heijden, Anna Maria + moeder van *   
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 5 Index  1792 -1798 

 
Einde sept. 2010 

 
 
 


