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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 4v, fiche 1, rij 1 Verklaringen betr. persoon i.v.m. ondersteuning uit armenkas 6-3-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij schepen / deponent Lagemierde  
van Loon, Mattijs schepen / deponent   
Verhagen, Bartel deponent   
Verhagen, Anthonij Michiel deponent   
Lemmens, Jacobus deponent   
Verbaandert, Jan Lambert deponent   
van de Ven, Adriaan oud armmr. / deponent   
van Hoogstraten, Jan armmeester / deponent   
Meuws, Gerrit * deponent   
Hendricx, Johannis  Bladel  
Nijssen, Johannis betreffende persoon 

(ziek) 
(geb.: Lagemierde)  

  Antwerpen  
Janssen, Peter  Bladel  
Vissers, Dirk  Bladel  
Peeters, Cornelis ca. 14 jr.  Lagemierde  
Meuws, Adriaan ca. 12 jr. zoon van*   
Fransen, Jan schepen Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
van Heusden, J. secretaris   
Box, H. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 en 5v, fiche 1, rij 1 Aanstelling voogden  14-3-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Gevel, Serfaas Jan momboir van * en # Hilvarenbeek  
van de Gevel, ( 2 onm.kind. *) Serfaas +    
Loodts, Elisabet moeder van *   
Loodts, Jan toeziender Kasteren (Casteren)  
Huijbregts, Jan Hendrik toeziender   
van de Gevel, Petronella # ca. 23 jr.    
Fransen, Jan schepen   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Bapt. Marten schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6 en 6v, fiche 1, rij 1 Aanstelling voogd / executeur bij test.  14-3-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Palms, Willem wedn.v. Adriaantje van 
Loon + 

testateur Lagemierde  

Mercx, (kinderen *) Jan    
Palms, Helena + moeder van *   
van Beers, Laurens voogd / executeur   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Matijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7 t/m 8, fiche 1, rij 2 Verklaringen betr. recht van overpad  22-3-1798 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Hendrik ca. 75 jr. deponent Hulsel  
van de Sanden, Jan Marten ca. 58 jr. deponent   
Versandt, Jan Hendrik ca. 47 jr. deponent   
Adriaans, Jan requirant de Bugt, Hulsel  
……, wed. Jan Bartel Versandt requirante den Vrijssen akker  
  den Venakker  
Franken, Willem tegenpartij den Oordhoek de schudtsboom 
Swaanen, Adriaan schepen   
Maas, Jacobus schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8v, fiche 1, rij 2 Verklaringen  betr. functioneren als secretaris 3-3-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Jan secretaris / drost / 
requirant 

de Mierden / Hilvarenbeek, 
Diessen, Riel en Westelbeers 

 

Verhagen, Anthonij president / deponent   
Fransen, Jan schepen / deponent   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Wittens, Adriaan idem   
Swanen, Cornelis idem   
Dircx, Jan Ansem idem   
Hendricx, Jan Marcelis idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 en 9v, fiche 1, rij 2 Borgbrief  26-4-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fredricx, Jan * vader   
Dijckmans, Peternella e.v. * moeder   
Fredricx, Adriana dochter / requirante (geb.: Lagemierde) 

Hilvarenbeek 
 

Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 en 10v, fiche 1,rij 2 Borgbrief betr. rechtsbijstand schending / mismaking v. aangezicht 26-4-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jan schepen Hoogemierde  
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
Hanegraafs, Dielis requirant (waarschijnlijk geb.: 

Hoogemierde) 
 

van den Avoirt, Johannes tegenpartij Oosterhout (bij Breda)  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10v t/m 11v, fiche 1, 
rij 2 

Overeenkomst betr. overpad  1-5-1798 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaanse, Jan partij enerzijds de Bugt, Hulsel  
Heuvelmans, Barbara wed.v. Jan Bartel 
Versandt 

partij enerzijds den Vrijsen acker en 
Venacker 

 

Franken, Willem partij anderzijds weg over ’t voorhooft neffens 
den Schutsboom 

 

Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 en 12v, fiche 1,rij 2 Machtiging  2-5-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Vooren, mej. Helena wed.v. 
Dirk Kuijpers 

constituante   

Kuijpers, mej. Aletta e.v. * constituante   
Werkhoven, Willem Hendrik * commies ter recherche Hoogemierde  
Werkhoven, Cornelis gemachtigde Dort (Dordrecht)  
de weeskamer  Dort  
Fransen, Jan schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, J. H. subst. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 t/m 14v, fiche 1, rij 
3 

Verhuur  17-5-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Havermans, Michiel momboir / verhuurder 
i.n.v.  

Dun  

Havermans, (onm.kind 1e huw. *) 
Willem + 

   

Linkels, Maria +  moeder van *   
Havermans, (2 onm.kind. 2e huw. #) 
Willem + 

   

Hermans, Elisabeth moeder van #   
Peeters, Adriaan huurder (wonende: Dun onder 

Hilvarenbeek) 
 

  huijzinge, stallinge, schuur, 
schop, bakhuijs, hof en 
aangelagh, etc. etc., onder 
Hilvarenbeek deels 
Lagemierde 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 en 15v, fiche 1,rij 3 Renonsatie / afstand onder voorwaarde  16-6-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van der Voore, Helena wed.v. Dirk 
Kuijpers 

moeder van * / 
renonsante 

Hoogemierde  

Kuijpers, Aletta *    
Werkhoven, Willem Hendrik e.v. *    
weeskamer te Dordrecht    
Werkhoven, Cornelis gemachtigde Dordrecht  
Fransen, Jan schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, J.H. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16, fiche 1, rij 3 Aanstelling voogden  18-6-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Michiel momboir Hoogemierde  
Verhagen, Anthonij Michiel toeziender   
Dijckmans, Peter + vader   
van Herk, Margo + moeder   
Dijckmans, Maria dochter (onm.) Hulsel  
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Verhagen, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v, fiche 1, rij 3 Aanstelling voogden  20-6-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Jan Walterus momboir Lagemierde  
Coolen, Jan toeziender Hulsel  
Dijckmans, Peter + * vader   
Coolen, Helena 2e e.v. * moeder Hulsel  
Dijckmans, Hermanus zoon 2e huw.  (onm.)   
Dijckmans, Margo dochter 2e huw. (onm.)   
Dijckmans, Dingena dochter 2e huw. (onm.)   
Dijckmans, Hendricus zoon 2e huw. (onm.)   
Dijckmans, Adriana dochter 2e huw. (onm.)   
Dijckmans, Michiel zoon 2e huw. (onm.)   
Dijckmans, Johanna dochter 2e huw. (onm.)   
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. getuige   
Verhagen, Anthonij president / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17 en 17v, fiche 1,rij 3 Testament  1-7-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Willemijn testatrice Dun op de Koevoirt  
Peeters, Adriaan * erfgenaam   
van Diessen, Cornelia e.v. * erfgename   
Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. getuige   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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18 t/m 19, fiche 1,rij 3 Testament bezittingen minder dan 24.000 g. ! 22-8-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Redeker, Catharina Christina wed.v. 
Johannes van Heusden 

testatrice Lagemierde  

de gemeente der Lutersche 
Augsburgsche confessie 

gelegateerde Middelburg (Zeeland)  

Santberg, Sara wed. v. …… Redeker * schoonzuster / erfgen.   
Redeker, Johan Tobias zoon v. * / erfgenaam   
Redeker, Catharina dochter v. * / erfgen.   
Redeker, Anna dochter v. * / erfgen.   
van Heusden, Cornelis (schoon)vader /erfgen.   
van Heusden, Johan Martin (schoon) broer /erfgen.   
van Heusden, Jacob idem / executeur   
van Heusden, Cornelis idem   
van Heusden, Anthonetta (schoon) zuster / idem   
van Heusden, Johanna Cornelia idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Luijten, J.H. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19v t/m 21, fiche 1, rij 
4 

Testament (herziening voorgaand) waarde bezittingen minder dan 
24.000 gulden  

24-8-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Redeker, Catrina Cristina wed.v. 
Johannes van Heusden 

testatrice Lagemierde  

de gemeente der Lutersche Augsburgse 
Confessie 

gelegateerde (f 600,- 
zeeuws) 

Middelburg (Zeeland)  

Santberg, Sara wed.v. …… Redeker * schoonzuster / erfgen.   
Redeker, Johan Tobias zoon v. * / erfgenaam   
Redeker, Catrina dochter v.*/erfgename   
Redeker, Anne dochter v.*/erfgename   
van Heusden, Cornelis schoonvader / erfgen.   
van Heusden, Johan Martini schoonbroer / erfgen.   
van Heusden, Jacob idem / executeur   
van Heusden, Cornelis idem / executeur   
van Heusden, Anthonet schoonzuster / erfgen.   
van Heusden, Johanna Cornelia idem   
Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Luijten, J.H. schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 t/m 22, fiche 1, rij 4 Borgbrief  25-8-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Johanna Hendrik requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Marcelis schepen   
Verhagen, Anthonij schepen  / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 t/m 23, fiche 1, rij 4 Borgbrief  4-9-1798 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Cornelia Marcelis requirante (geb.: Hulsel) Ravels  
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. secretaris ad interim   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 t/m 24, fiche 1, rij 4 Borgbrief  4-9-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Margo requirante (geb.: Hulsel) Bladel  
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. secretaris ad interim   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24 t/m 25, fiche 1, rij 4 Borgbrief  13-9-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Adriaan requirant (geb.: Diessen / wonende : 
Lagemierde) Alphen 

 

Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris ad interim   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v, fiche 1, rij 5 Borgstelling voor 40e en 80e penning  26-9-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel borg   
Box, Hendrik ad interim secretaris   
Smolders, N.D. ontvanger   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Verhagen, Anthonij president   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 en 26v, fiche 1,rij 5 Machtiging  betr. afhandeling verkopen 30-9-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Anthonet wed.v. Cornelis 
Francis van der Heijde 

constituante   

van Beers, Lauvreijs constituant   
Leemmens, Jan (Lemmens) idem   
Leemmens, Adriaan (Lemmens) idem   
Huijbregts, Jan idem   
Redeker, Catrina Cristina wed.v. 
Johannes van Heusden 

   

Box, Hendrik gemachtigde / 
secretaris ad interim 

  

Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
27 t/m 28v, fiche 1, rij 
5 

Overeenkomst betr. verdeling 
veldvruchten etc. 

 14-10-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Cornelis partij enerzijds   
Dijckmans, Johanna idem   
van Loon, Michiel momboir / part.enerz.   
Verhagen, Anthonij Michiel momboir / idem   
Dijckmans, Marian * dochter 1e huw. # / 

partij enerzijds 
  

Dijckmans, Peter + # vader van *   
van Herk, Margo + moeder van *   
Koolen, Helena 2e e.v. # partij anderzijds / 

moeder van ^ 
  

Coolen, Jan momboir / part.anderz.   
Dijckmans, Jan momboir / idem   
Dijckmans, (7 onm.kind. ^ ) Peter + partij anderzijds   
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29 t/m 34, fiche 1, rij 5 Erfdeling  3-12-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Helena * condividente 1e kavel   
van Vessem, Matijs e.v.*    
van de Sande, Willem condivident 1e kavel   
van de Sande, Peter condivident 1e kavel   
van de Sande, Adriaan condivident 1e kavel   
van de Sande, Johanna # condividente 1e kavel   
Sneijers, Jan e.v. #    
Vermeeren, Adriaan wedn.v. ^ condivident 1e kavel   
van de Sande, Catrina + ^    
Vermeeren, (onm.kind) Adriaan condivident(e) 1e kav. huijs, hof en aangelag, 3 

lopst., Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

Hendrik Adriaans (o), 
Cornelis van den Heuvel (w), 
de straat (z), Albert Riebergs 
(n) 

  Philipsen Nieuw meijs, 1 
lopst. 16 roeden 

Adriaan Lemmens (o), de 
heijde (w), Peter Adams (z), 
de kind. Hendrik Luijten (n) 

  den Langen acker (n), 1 lopst. 
49 roeden 

Adriaan Mercx (o), de heijde 
(w), Josephus van Gisbergen 
(z), Gerit Kools (n) 

  den Bogt agter Adriaan 
Mercx, 50 roeden 

Adriaan Mercx (o), Lambert 
Jacobus van den Borne (w), 
Peter van den Borne (z), de 
straat (n) 

  2/3 het Duijvelsheer, ca. 2 
lopst. 14 roeden 

de heijde (o, n), Willem van 
den Heuvel (w), de Belevense 
loop (z) 

  den halven Paaijkloot, 50 
roeden 

Hermanus Dijckmans (o), 
Lambert Jacobus van den 
Borne (w), de straat (z), Jan 
Fransen (n) 

  ½ Jan Anthonij Janssen 
steede, ca. 3 lopst. 20 roeden 

de straat (o), Adriaan Mercx 
(w), de heijde (z), kind v. … 
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Willem van den Heuvel (n) 
  perc. in den Hoek en de 

Kerkhoeve met een Eersel, 43 
roeden 

de wed. Adriaan Larmit (o), 
Lambert Jacobus van den 
Borne (w), de straat (z), 
Adriaan Lemmens (n) 

  het Wasveldt, 24 roeden Hendrik Lemmens (o), 
Hendrik Adriaans (w), de 
straat (z), de wed. Hendrik 
Hermans (n) 

  perc. heijveld, 1 lopst. 15 
roeden 

de Hoolstraat (o), Cornelis 
Woestenberg (w), de kind. 
Jacobus Staats (z), onbek. (n) 

  heijveld van Goijaart 
Janssens, 3 lopst. 57 roeden 

de gemeente (o), Gerit Kools 
(w), Lambert Jacobus van 
den Borne (z), Joost 
Schoormans (n) 

  den Ouden Bogt, 1 lopst. 5 
roeden 

Hendrik Lemmens (o), 
Anthonij Vroomans (w), 
Hermanus Dijckmans (z), de 
kind. Jan Vroomans (n) 

  teulland en groes gent.; huijs, 
hof en aangelag, 5 lopst. 55 
roeden 

de straat (o), Adriaan Mercx 
(w), de heijde (z), kind v. 
Willem van den Heuvel (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Abdije van Everbeurde (Averbode) renthefster   
den Armmen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Beurse rentheffer   
van den Heuvel, Jan momboir 2e kavel   
Lemmens, Jan Josephus momboir 2e kavel   
van den Heuvel, (onm.kind **) Willem 
+ 

condivident(e) 2e 
kavel 

  

Moonen, Margo + moeder van **   
Joosen, (onm.kind **) Adriaan + condivident(e) 2e 

kavel 
het Aangelag van Lambert 
Kebus of het middelste perc. 
van den Voorsten en 
Agtersten driehoek, ca. 3 lop. 
20 roeden, Hoogemierde 

de straat (o), Adriaan Mercx 
(w), de eerste kavel (z), de 
wed. Adriaan Larmit (n) 

  1/3 het Duijvels heer, ca. 1 
lopst. 6 roeden 

de eerste kavel (o), Jost Jan 
Schoormans (w), de 
Belevense loop (z), de heijde 
(n) 

van de Sanden, Cornelis + erflater   
Moonen, Dirk + erflater   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v t/m 35v, fiche 2, 
rij 1 

Testament  12-12-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Johanna Catrina  testatrice (ziek) Hoogemierde  
van den Heuvel, Willem +  vader   
van den Heuvel, Jan oom / momboir / 

erfgenaam 
  

Joosen, Willem halfbr. / gelegateerde   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 en 36v, fiche 2,rij 1 Aanstelling voogden  12-1-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Matijs vader / momboir Lagemierde  
van Nuenen, Matijs toeziender Steensel  
van Loon, (2 onm.kind.*) Matijs    
Leesten, Elizabeth + moeder van *   
Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 en 37v, fiche 2,rij 2 Borgbrief  20-1-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Margo requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Bladel  
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 t/m 39, fiche 2,rij 2 Overname huur  6-3-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rademakers, Michiel * eerst huurder Hulsel  
van Schouwerbeek, Elizabeth e.v. *    
Panis, Hendrina wed.v. Jan Janssen verhuurster steede, landerijen, Reusel, ca. 

26 lopst. 
 

van Raak, Adriaan # nu huurder   
Michielse, Adriana Hendrik e.v. #    
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Vosters, Simon getuige   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v en 40, fiche 2,rij 2 Borgbrief  14-3-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Smolders, Jennemie requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Tilburg  
Swaanen, Cornelis schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v t/m 44, fiche 2, rij 
2 

Erfdeling  19-3-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franken, Willem Hendrik * condivident 1e kavel schuur, ½ aangelag, ca. 4 
lopst. 1 roede, Hulsel aan de 
Heijkant 

Cornelis de Beer de jonge (o), 
2e kavel (w), de gem. dijck 
(z), een weg (n) 

  ½ den Dries, 2 lopst. 12 ½ r. Jacobus van den Hout (o), … 
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de heijde (w), 2e kavel (z), 
Johanna de Leest (n) 

  (½ ?)de Aansteede van 
Marten Jan Hendricx, 3 lopst. 
30 roeden 

Jacobus van den Hout (o), de 
gemeente (w), 2e kavel (z), 
Johannes de Leest (n) 

  (½ ?) het Nieuw Eeusel, 2 
lopst. 15 roeden 

de heijde (o), de wed. Jan 
Bartel Versand (w, n), Peter 
Roest (z) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Armmen van Netersel rentheffer   
Janssen, Johanna Willem e.v. * convididente 2e kavel   
Franken, Willem zoon / condiv. 2e k.   
Franken, Jan zoon / condiv. 2e k. huijs, hof, ½ aangelag, 4 

lopst. 1 roede, Hulsel 
1e kavel (o), Peter Roest (w), 
de straat (z), een weg (n) 

  ca. ½ den Dries, ca. 2 lopst. 
12 ½ roeden 

Jacobus van den Hout (o), de 
gemeente (w), Dirk van de 
Voort (z), 1e kavel (n) 

  land het Hoog Loijken, 1 lop. Jan Adriaan van de Sande (o), 
de kind. Marte Goris (w), de 
wed. Jan Bartel Versand (z), 
Dirk van de Voort (n) 

  land den Vrijsen acker, 1 lop. 
45 roeden 

kind Hendrik Leemans (o, n), 
gem. weg (w), de wed. Jan 
Bartel Versand (z) 

  (½ ?) land het Looijken, 1 
lopst. 30 roeden 

de wed. Jan Bartel Versand 
(o), de kind. Jan Marte Goris 
(w), Dirk van de Voort (z), de 
wed. Adriaan de Kort (n) 

  het Groes ven, 1 lopst. de heijde (o), Jacobus van 
den Hout (w), Cornelis de 
Beer senior (z), de heijde (n) 

Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v en 45, fiche 2,rij 3 Testament  22-3-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaarts, Marte * wedn.v. Barbara van 
der Loo (Snelders) 

testateur Hoogemierde  

van Hoogstraten, Helena 2e e.v. * testatrice   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   
Snellaarts, Willem (in marge 1802) zoon ?   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v t/m 47, fiche 2, rij 
3 

Testament  23-3-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel * testateur Lagemierde  
van Diessen, Anthonet e.v. * testatrice (ziek)   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 115 
door E.A.M.Verspaandonk 

 11

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v, fiche 2, rij 3 Aanstelling voogden  30-3-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hooff, Jan momboir   
Wittens, Adriaan toeziender   
Schoormans, Josephus vader Hoogemierde  
van den Nieuwenhuijzen, Maria + moeder   
Schoormans, Peter zoon (onm.)   
Schoormans, Hendrina dochter (onm.)   
Schoormans, Johanna dochter (onm.)   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 t/m 52, fiche 2, rij 3 Staat en inventaris  14-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Joseph wedn.v. Maria van 
den Nieuwenhuijzen 

inventarisant / a.s. 
bruidegom 

Hoogemierde  

van Hooff, Jan momboir / requirant   
Wittens, Adriaan idem   
Schoormans,  (3 onm.kind.) Joseph    
Snellaarts, Willem debiteur   
……., wed.v. Adriaan Larmit creditrice (winkelwaren)  
Riebergs, Albert crediteur (reparatie karren)  
Wouters, Adriaan crediteur (winkelwaren)  
Fransen, Jan crediteur (winkelwaren)  
Anthonis, Adriaan crediteur (winkelwaren)  
Panjoel, Joseph smid / crediteur   
 borgemr./ crediteur   
Vekermans, (kind.) … crediteuren Turnhout  
Pasmans, (erfgen.) Jan crediteuren   
 knecht / crediteur   
 dienstmeid / creditrice   
Schoormans, Hendrik crediteur   
Donkers, Willem timmerman / crediteur (reparatie karren)  
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v en 53, fiche 2,rij 4 Machtiging betr. transport perceel 19-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Hendrina wed.v. Godefridus 
Janssens 

constituante Lagemierde  

Janssens, Hermanus zoon / gemachtigde / 
transportant 

  

van Dijck, Jacobus verkrijger (wonende: Dun / 
Hilvarenbeek) 

 

  perc. Teulland met een 
busken daar aan, ca. 5 lopst. 

 

Luijten, Jan Hendrik schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v en 54, fiche 2,rij 4 Borgbrief  22-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Naaijkens, Petronella e.v. * requirante  (geb.: Lagemierde) 
Hilvarenbeek 

 

Schellekens, Peter *    
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v en 55, fiche 2,rij 5 Borgbrief  22-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Cornelia requirante (geb.: Lagemierde) Turnhout  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

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

Testament  23-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Baptist * testateur Hoogemierde  
Verhagen, Johanna e.v. * testatrice   
Lemmens, Cornelis zoon / gelegateerde   
Lemmens, Catrina dochter / gelegateerde   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v, fiche 2, rij 5 Herroeping testament  29-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Anthonet wed.v. Francis van 
der Heijden 

testatrice Lagemierde  

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 t/m 59, fiche 2, rij 5 Testament  7-5-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Steven * testateur Hulsel  
Janssen, Geertruij e.v. * testatrice (ziek)   
Janssen, Maria  zuster / eerder 

transportante 
den Polder  

Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v t/m 60v, fiche 2, 
rij 5 

Testament  10-5-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaarts, Willem * testateur (ziek) Lagemierde  
Sweens, Anna e.v. * testatrice   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61 en 61v, fiche 3,rij 1 Borgbrief  23-5-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Naaijkens, Arnoldus requirant (geb.: Lagemierde) 
Hilvarenbeek 

 

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 en 62v, fiche 3,rij 1 Machtiging betr. transport  24-6-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Peter constituant Hulsel  
van den Borne, Hendrik zoon / gemachtigde   
van den Borne, Lambert Jac. * verkrijger Hoogemierde  
Mercx, Maria e.v. *  den wouwer aan den heijkant 

en een perceel in Stevens 
acker, samen 5 lopst. 

 

Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63 en 63v, fiche 3,rij 1 Borgbrief   ~ 6-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Marcelis *    
van de … ?, Helena e.v. *    
van Hees, Jan zoon / requirant (geb.: Hoogemierde) Bladel  
van Hees, Peter idem idem  
van Hees, Jennemie dochter / requirante idem  
van Hees, Elizabeth idem idem  
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64 en 64v, fiche 3,rij 1 Aanstelling voogden  22-7-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Steven momboir Hulsel  
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Dircx, (onm. kind *) Jan Ansem + #    
Leemans, Petronella + moeder van *   
Dircx, Nicolaas Ansem reeds toeziender   
van de Voort, Dirk momboir   
de Beer, Cornelis junior toeziender   
Dircx, Ansem 12 jr. zoon 2e huw.   
Dircx, Peter 10 jr. zoon 2e huw.   
Sweens, Willemijn 2e e.v. #    
Wittens, Adriaan president   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
65 t/m 65v bis, fiche 
3, rij 1 

Verhuur  5-8-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Jan Lambert verhuurder Lagemierde  
Hermans, Bernardus huurder huijzinge, stal, schuur, schop, 

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

 

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 t/m 67v, fiche 3, rij 
2 

Verhuur  5-8-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Engelina Willem wed.v. 
Nicolaas van Loon 

verhuurster Lagemierde  

Mutsen, Lambert (Mutsaarts / Mutsars) huurder (wonende: Bladel)  
  huijzinge, stallinge, schuur, 

schop, hof en aangelag, 
percelen acker- en weijland 
etc., Lagemierde aan het 
Vloeijeijnde (behalve hof en 
dries aan de oostkant) 

 

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. waarnemend secretaris   

 

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

Verhuur  7-10-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hendrik voogd / verhuurder Hulsel  
van de Sande, (onm.kind. *) Gijsbert +    
Daniels, Catharina  moeder van * / 

verhuurster 
  

Souw, Nicolaas (Souwen) huurder huijzinge, stal, schuur, schop,  
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hof en aangelag, percelen 
acker- en weijlanden etc., in 
de Berg, Hoogemierde 

Luijten, Wouter + daarvoor huurder   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Vosters, S. getuige   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70 t/m 76v, fiche 3, rij 
2 

Erfdeling  15-10-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Peter condivident 1e kavel   
Willems, Adriaan condivident 1e kavel   
Willems, Engelina ^ condividente 1e kavel kamer, 2 gebonten in de 

schuur, hof en aangelag, 
Hoogemierde 

Wouter Sneijders (o), Jan van 
den Heuvel (w), de condiv. 
(z), de straat (n) 

Huijbregts, Peter e.v. ^ mede condivident   
  land in de aansteede neffens 

Cornelis Miermans, 1 lopst. 
45 r. 

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

  land agter den Pat, 1 lopst. Jan van den Heuvel (o), 
Hendrik Wittens (w), 
Lambert Jacobus van den 
Borne (z), de condivid. (n) 

  land de Aansteede, 3 lopst. 42 
roeden 

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

  Acker agter den Pat, 58 
roeden 

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

  Eijke Miermans beemd, 2 
lopst. 13 roeden 

Anthonij van Hest c.s. (o), de 
heijde (w), Matijs van den 
Berg (z), de kind. Jan van 
Leend (n) 

  heijde / viswater het Huijs 
ven 

de heijde 

van den Heuvel, Jan vorige eigenaar land in de steede neffens 
Anneke Miermans (achter), 1 
lopst. 45 roeden 

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

  huijs, hof en aangelag van 
Cornelis Crolle, 2 lopst. 34 
roeden, Hoogemierde 

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

  Land agter het Bugtje, 2 
lopst. 

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

  Land in het Bugtje, 2 lopst. 
30 roeden 

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

  Land in den Pat, 30 roeden Jan van den Heuvel (o), de 
condividenten (w, n), Adriaan 
Wittens (z) 

Willems, Maria * condividente 3e kavel   
Adams, Peter e.v. * mede condivident land de Mortel, 1 lopst. 57 

roeden, Hoogemierde 
Hendrik Lemmens (o), kind. 
H. Luijten (w), Hermanus 
Dijckmans (z), de straat (n) 

  den Ackerdries, 3 lopst. de Abdije van Everbode (o), 
de kind. Hendrik Luijten (w), 
de straat (z), Jan Tops (n) 
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  ½ het half beemdeke, 11 ½ 
roeden 

2e kavel (o), de heijde (w), 
Lambert Jacobus van den 
Borne (z), Cristiaan 
Verbaandert (n) 

  groes de Kamer met den hof kind Willem Donkers (o), 
condividente (w, n), karweg 
(z) 

  den Hoogen acker, 1 lopst. Martinus van Laarhoven (o), 
Cristiaan Verbaandert (w), de 
kind. Jan Vromans (z), de 
wed. Willem Huijbregts (n) 

  ½ den Hoogen acker van 
Marte Deelen, ca. 18 roeden 

de Abdije van Everbode (o), 
Wouter van de Sande (w), 
Adriaan Joris Lemmens (z), 
Adriaan Joosen (n) 

  ½  teulland het Huijsken en 
bijna ½ het aangelag, 1 lopst. 
34 roeden 

de wed. Adriaan Larmit (o), 
Jan van den Heuvel (w), 
Bastiaan Mercx (z), Adriaan 
Joris Lemmens (n) 

Willems, Elizabeth # condividente 2e kavel   
Mercx, Bastiaan e.v. # mede condivident den Kail, 1 lopst. 3 roeden, 

Hoogemierde 
Joseph Schoormans (o), 1e 
kavel (w), Wouter Sneijers 
(z), Jan Hendrik Luijten (n) 

  den Schats acker, 28 roeden Jan Huijbregts (o), de straat 
(w), Lambert Jacobus van …. 
den Borne (z), Anthonij 
Vromans (n) 

  het Wasveld, 1 lopst. 5 
roeden 

Lambert Jacobus van den 
Borne (o), de wed. Hendrik 
Hermans (w), de straat (z) de 
kind. Cornelis van de Sande 
(n) 

  de Kail aan de groes, 1 lopst. 
20 roeden 

de straat (o), Jan Hendrik 
Luijten (w), Wouter Sneijders 
(z), Jan Fransen (n) 

  ½ Deelen acker (w), 48 
roeden 

de Abdije van Everbode (o), 
Wouter van der Sanden (w), 
Adriaan Joris Lemmens (z), 
Adriaan Joosen (n) 

  ½ het half beemdeke (o),  
11 ½ roeden 

de stroom (o), Peter Adams 
(w), Peter van den Borne (z), 
Cristiaan Verbaandert (n) 

  den Voorsten Bremackr, 2 
lopst. 11 roeden 

de Abdije van Everbode (o), 
Hermanus Dijckmans (w), 
Hendrik Wittens (z), Peter 
Meijs (n) 

  ½ teulland het Huijsken met 
bijna ½ het aangelag van 
Matijs van Mol, 1 lopst. 34 r. 

de wed. Adriaan Larmit (o), 
Jan van den Heuvel (w), de 
straat (z), Adriaan Joris 
Lemmens (n) 

  1/3 Eersel of Regenschot, 25 
roeden 

Jacobus Peter van den Borne 
(o), Wouter Sneijers (w), de 
heijde (z), Thomas Janssens 
(n) 

Willems, Cornelis + vader / erflater   
Miermans, Hendrina + (Miertmans ) moeder / erflaatster   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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77 en 77v, fiche 3,rij 3 Borgbrief  15-10-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Bruijn, Jacobus requirant (geb.: Lagemierde) 
Terheijden 

 

Verhagen, Bartel schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 t/m 81v, fiche 3, rij 
4 

Erfdeling  3-12-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Johanna Jan Ancem * condividente 1e kavel   
Timmermans, Hendrik e.v. * mede condivident   
Dircx, Margrita Jan Ansem # condividente 1e kavel   
Lamberts, Nicolaas e.v. # mede condivident   
van der A, Steven momboir   
Dircx, Nicolaas Ancem momboir   
Dircx, (onm.kind ^ ) Jan Ancem + condivid.(e) 1e kavel   
Leemans, Petronella + moeder van ^ den Blokken acker, 2 lopst. 

54 ½ roeden, Hulsel 
Jan Linkels (o), Jan Leemans 
(w), den Armen (z), Jan van 
de Sande (n) 

  den halven Daalacker, 1 
lopst. 52 ½ roeden 

Jacobus Maas (o), Cornelis 
Sweens (w), Jan Linkels (z), 
de heerbaan (n) 

  de helft in den Vrouwkens 
dries, 2 lopst. 18 ½ roeden 

de gemeente (o), de wed. P. 
Francus Willems (w), Jan 
Linkels (z), de wed. Hendrik 
Maas (n) 

  den halven Ackerbogt, 1 
lopst. 32 roeden 

den molenweg (o), ackerweg 
(w), Jan Linkels (z), de wed. 
Peter Willems (n) 

  den Langen acker van Peter 
Morssen, 1 lopst. 38 roeden 

Peter Goutsmits den ouden 
(o), Jacobus Kastelijns (w), 
Wouter van der A (z), Jan 
Linkels (n) 

  Looijkens heijveld onbekend 
den Armmen van Hulsel rentheffer   
Dircx, Maria Jan Ancem ** condividente 2e kavel   
Linkels, Jan e.v. ** mede condivident den Dries aansteede, 2 lopst. 

41 roeden 
de wed. Peter Willems (o), 
Jacobus de With (w, n), 
Jacobus Maas (z) 

  den Langen acker, 1 lopst. 41 
roeden 

den Armmen (o), den 
molenweg (w), Jan Linkels 
(z), de wed. Jan Bartel 
Versandt (n) 

van de Voort, Dirk momboir 3e kavel   
de Beer, Cornelis junior momboir 3e kavel   
Dircx, (2 onm.kind. ##) Jan Ancem + condividenten 3e kavel   
Sweens, Willemijn moeder van ## huijs, stal, schuur, schop, hof 

en aangelag: de Aansteede 
van Krijn Aerten, 5 lopst. 45 
roeden, Hulsel omtrent den 
toren 

Peter van den Borne (o), Jan 
Adriaan van de Sande (w, z), 
de gem. straat (n) 

  ½ Land in den grooten bogt, 
1 lopst. 22 roeden 

Cornelis Sweens (o), Peter 
Roest (w), de straat (z), Jan 
Linkels (n) 
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  ½ den Blaaken beemd, 40 
roeden 

Jan Linkels (o), de stroom 
(w), Jan Adr. van de Sande 
(z), de kind. Jan Marcelis 
Hendricx (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Abdije van St. Truijen renthefster   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Vosters, S. getuige   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82, fiche 3, rij 4 Aanstelling voogden  2-1-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Francis momboir Lagemierde  
Hendrikx, Jan Marcelis toeziender   
Willems, Peter + vader    
Nouwens, Klazina moeder   
Willems, Cornelia dochter (onm.)   
Willems, Maria idem   
Willems, Steven zoon (onm.)   
Willems, Hendrik idem   
Wittens, Adriaan schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82v t/m 83v, fiche 3, 
rij 4 

Borgstelling / renonsatie van bijstand  9-1-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Bartel * vader (geboren /wonende: 
Hoogemierde)(sedert 1 ½ jr. 
gehuwd te Weelde) 

 

Jacobs, Catrina e.v. * moeder (geb.: Hapert)  
Verspaandonk, Jan Baptist zoon (geb.: Weelde)  
Adams, Peter borg   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 en 84v, fiche 3,rij 5 Borgbrief  11-1-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Hout, Hendrina requirante  (geb.: Hulsel) Haaren  
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85, fiche 3, rij 5 Borgbrief  31-1-1800 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jacobus requirant (geb.: Lagemierde) 
Rotterdam 

 

Verhagen, Bartel schepen   
Swanen, Cornelis (Swaanen) schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v, fiche 3, rij 5 Aanstelling voogden  31-1-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stroijbants, Goijaart momboir   
van der Ceelen, Willem toeziender   
van der Ceelen, Anthonij vader Lagemierde  
Stroijbants, Petronella + moeder   
van der Ceelen, Maria dochter (onm.)   
van der Ceelen, Johanna idem   
van der Ceelen, Hendrina idem   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Vosters, S. getuige   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86 t/m 87, fiche 3, rij 5 Overeenkomst / huw.voorwaarden  1-2-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Anthonij wedn.v. 
Petronella Stroijbants 

bruidegom / partij 
enerzijds 

Lagemierde  

Janssen, Johanna bruid / partij enerzijds   
van der Ceelen, (3 onm.kind.) Anthonij partij anderzijds   
Stroijbants, Goijaart momboir / part.anderz.   
van der Ceelen, Willem idem   
van Ham, Jan rentgelder   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v, fiche 3, rij 5 Verklaring betr. eerder transport  4-2-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Cornelis deponent / eerder 
verkrijger 

Hulsel, huijske en landerijen  

van der A, Jan Dircx eerder transportant   
Dijckmans, Johanna zuster (minderj.) / 

mede verkrijgster 
  

Dijckmans, Maria zuster (minderj.) /idem   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 en 88v, fiche 3,rij 5 Borgbrief  14-2-1800 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Anna requirante (geb.: Hoogemierde) 
Rummen (Land van Luijk) 

 

Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89 t/m 95v, fiche 3, rij 
5 

Erfdeling  21-2-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leesten, Francus condivident 1e kavel huijs, hof en aangelag, 2 lops. 
34 roeden, Lagemierde aan 
de plaats 

de condivident (o), kerkhof 
(w), de kind. Jan Lemmens 
(z), de straat (n) 

  den acker agter Hermanus 
Janssens, 2 lopst. 43 roeden 

Hermanus Janssens (o, w, n), 
de wed. G. Janssens (z) 

  het Klijn Steenackerke, 1 
lopst. 47 roeden 

Hermanus Janssens (o, n), 
Peeter van Ackerveeken (w),  
de wed. Francus van der 
Heijden (z) 

  den Grooten Steenacker, 3 
lopst. 32 roeden 

de ackerstraat (o), Willem 
Palms (w), Hermanus 
Janssens (z), Francus van der 
Heijden (n) 

  het Land in den Bogt, 2 lopst. 
57 roeden, het Mispeleijnd 

Willem Swaanen (o), Jan van 
Rooij c.s. (w), de kerkpadt 
(z), Jenne Versand c.s. (n) 

  heijveld het Laar, 1 lopst. 40 
roeden, het Wellenseijnde 

Jan van Rooij (o), Willem 
Palms (w), de weijvelden (z), 
de heijde (n) 

  den Vloeijbeemd, 2 lopst. 25 
roeden aan den Tinne pot 

de stroom (o), Jan Otten (w), 
Godefridus Janssen (z), de 
straat (n) 

  den Heijlaaren beemd met 
den Horst daarin, 3 lopst. 55 
roeden 

Peeter Panenborg (o), Jan 
Otten (w), Adriaan ? Otten 
(z), de wed. Wouter 
Dijckmans c.s. (n) 

  de twee halve beemden, 4 
lopst. 22 roeden 

den Broekwegh (o), de 
stroom (w), Hermanus 
Janssens (z), Willem Palms 
(n) 

  het Gagelveld, 4 lopst. de wed. F. van der Heijden 
(o, z), de stroom (w), Peter 
van Ackerveeken (n) 

Janssens, Godefridus # rentgelder   
Wouters, Hendrina e.v. #    
het Corpus van Lagemierde rentgelder   
Panenburg, Peeter rentgelder   
de Abdije van Everbode renthefster   
Leesten, Matijs condivident 2e kavel huijs, stal, schuur, schop, hof 

en aangelag, landerijen, etc., 
Lagemierde 

 

Leesten, (erfgen.) Willem Jan tot nu gebruikers   
  het Bugtje, Steensel, 1 lopst. 

33 roeden 
de straat (z), Dirck van de Pol 
(n) 

  den Grooten Reijacker, 
Steensel, 2 lopst. 18 ½ roeden 

Willem Kuijpers (z), Gerrit 
Janssens c.s. (n) 
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  den Reijacker, Steensel, 1 
lopst. 7 ½ roeden 

Matijs van Nuunen (z, n) 

  den Heijdries acker, Steensel, 
1 lopst. 7 ½ roeden 

een weg (n), Willem van der 
Waarde (z) 

  den Klijnen Geer, Steensel, 
47 roeden 

een weg (z), een bugtje van 
Gerrit Janssens c.s. (n) 

  den Grooten Geer, Steensel, 1 
lopst. 37 roeden 

een weg (n), Willem Kuijpers 
c.s. (z) 

  den Smitsacker / den Bogt, 
Steensel, 3 lopst. 21 roeden 

ackerweg (z), Anthonij Jan 
Peeters (n) 

  perceel in den Hoogenacker, 
Steensel, 2 lopst. 

Gerrit Janssens (w), Lambert 
van Nuunen (o) 

  de Klijn Smitsacker, Steensel, 
1 lopst. 7 roeden 

Willem Kuijpers (z), Jan 
Croonen (n) 

  het Kerkland, Steensel, 2 
lopst. 16 roeden 

ackerweg (w), Peeter van der 
Poel (o) 

  perceel Agter Jan Peeters hof 
alias het Land, 48 roeden 

de molenweg na Eersel (z), 
Jan van der Heijden (n) 

  huijzinge, hof en aangelag, 
genaamd: het Aangelag en 
Hoffke, Steensel, 1 lopst. 6 r. 

de straat (o), ackerweg (w), 
de kind. Hendrik Everts (z), 
de condivident (n) 

  Hof bij het huijs, met het 
huijske daarop, Steensel, 6 r. 

de condivident (z), de weg 
(n), de straat (o), de kind. Nol 
Bierens (w) 

  het Groot Busselent, Steensel, 
2 lopst. 40 roeden 

de wed. /kind. Anthonij 
Geerts (o), de wed. Jan Maas 
(w) 

  het Klijn busser ent, Steensel, 
1 lopst. 12 roeden 

Lambert van Nuunen (o), 
Adriaan Verdonk (w) 

  de Vloeten, Steensel, 1 lopst. 
12 roeden 

Anthonij Peeters (z), een weg 
(n) 

  ’t Clotveld, 1 lopst. 31 roeden 
, Steensel 

de gemeente (z), de wed. van 
Kemenade (n) 

  den Boonhoff (w), 9 ½ 
roeden, Steensel 

de wed. van Kemenade (w), 
de kind. Matijs Hagelaars (o) 

  ’t Asbroek? van Marte 
Verkouwen, Steensel, 1 lopst. 
48 ½ roeden 

de gemeente (n), de Aa (z), 
Matijs van Nunen (w) 

  perc. heijveld aan het Busser 
ent, Steensel 

de wed. /kind. Anthonij 
Hendrik Geerts (z), de wed. 
Jan Maas (w) 

  heijveld aan de Busser ent 
heijde, Steensel 

Anthonij Peeters (z), Gerrit 
van der A (o) 

  deel in heijvelden, Steensel de Steverste heijde 
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
Janssens, Nicolaas eerder rentheffer   
Roosen, Dirk rentgelder   
Willems, C.P. rentgelder   
van Loon, Matijs momboir / 3e kavel 1/6 in het volgende  
van Nunen, Matijs (van Nuunen) toeziender / 3e kavel Steensel  
van Loon, (2 onm.kind. *) Matijs condividenten 3e kavel 5/6 in het volgende  
Leesten, Elizabeth + moeder van * huijs, klijn kuijke (keuken?), 

werkhuijs, schop, stal, 
schuur, hog, dries, ca. 3 lopst. 
Lagemierde aan de plaats 

Peeter van den Borne (o), de 
wed. Godefridus Janssens 
(w), de straat (z), de wed. 
Lauvrijs Mercx c.s. (n) 

Weijnants, Willem daarvoor eigenaar   
  het Land in den Bogt, ca. 7 

lopst. 8 roeden, Lagemierde 
de wed. Lauvrijs Mercx (o), 
de wed. Godefridus Janssens 
(w), de verkopers (z, n) 

  den Daalacker, 1 lopst. 39 
roeden, Lagemierde 

de wed. Francus van der 
Heijden (o, n), de kind. ..….. 
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Goijaart Stroijbants (w), de 
verkopers (z) 

  Land op den Hoogen weg, 2 
lopst. 9 roeden 

ackerweg (o, w), de kind. Jan 
Verhagen (z), den 
Lagemierdsen Armmen (n) 

  den halven Kruijsacker, 3 
lopst. 18 roeden 

de wed. Godefridus Janssens 
(o), de erven Jan Leesten (w, 
z), de wed. Francus van der 
Heijden (n) 

  den Winkelbeemd, 5 lopst. 4 
roeden 

Hermanus Janssens (o, z), de 
stroom (w), de wed. Francus 
van der Heijden (n) 

  den Klijnen halven beemd , 2 
lopst. 22 roeden omtrent het 
schoor 

Hermanus Janssens (o), de 
stroom (w), de kind. Jan 
Verhagen (z), Jan Jan Baptist 
Luijten (n) 

  den Grooten beemd, 3 lopst. 
31 roeden 

een weg (o), de stroom (w), 
de erven Jan Leesten (z), de 
wed. Godefridus Janssens (n) 

  het Laar, 4 lopst. 20 roeden, 
het Wellenseijnde 

Anthonij Verhagen (z), Jan 
van Rooij (w) 

  Euwzel aan den heijbeemd, 
Hulsel met het mastbos, 1 
lopst. 30 roeden 

 

  alleen voor de kinderen het 
volgende 

 

  het Wilboors beemdeken, 
Lagemierde aan den 
Broekkant, 1 lopst. 43 roeden 

karweg (o), de stroom (w), de 
kind. Jacobus Staats (z), de 
kind. Peter van den Borne (n) 

  den Grooten dries ofwel den 
Mispeleijndschen hof, 2 
lopst., het Mispeleijnde 

de wed. Wouter Dijckmans 
(o), sloot (w), de straat (z), de 
kind. Jan van Dooren (n) 

Dijckmans, Peter rentgelder   
Roosen, Dirk rentgelder   
van Ostade, Joseph rentgelder   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

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

Staat en inventaris o.a. 45 pond tin, 40 wetstenen, partij 
klompen, partij aardewerk, veel 
stoffen / kousen, olie, jenever, zeep, 
rijst, koffiebonen, saffraan (winkel) 

21-2-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Matijs wedn.v. Elizabeth 
Leesten 

inventarisant Lagemierde  

van Nuunen, Matijs (van Nunen) requirant / toeziender   
van Loon, (2 onm.kind.) Matijs    
Lemmens, Jacobus debiteur   
Bersemans, Jan (Beersmans) debiteur de Hees (Eersel)  
van Hest, Jan debiteur Besoijen  
Leesten, (erven) Jan +    
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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100v en 101, fiche 4, 
rij 2 

Borgbrief  23-2-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Adriaan Jacobus requirant (geb.: Hoogemierde) 
sHertogenbosch 

 

Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
101 t/m 102, fiche 4, 
rij 2 

Borgbrief  25-2-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Bruijn, Anthonij requirant (geb.: Lagemierde) 
Teteringen 

 

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102v en 103, fiche 4, 
rij 3 

Overeenkomst betr. gebruik /onderhoud 
kerkgebouw 

 25-2-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rees, Rocus predikant / partij 
enerzijds i.n.v. * 

Lagemierde  

de Gereformeerde Gemeente *    
Tops, Jan  partij anderzijds   
Otten, Jan partij anderzijds   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
de Vries, J.    
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103v en 104, fiche 4, 
rij 3 

Testament  27-2-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Lauwerentius  testateur (ziek) Lagemierde  
Mercx, Jan vader / erfgenaam   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104v, fiche 4, rij 3 Aanstelling voogden  5-3-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versandt, Wouter momboir   
Swaanen, Adriaan toeziender   
Versandt, Jan Bartel + vader   
Heuvelmans, Barbara + moeder   
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Versandt, Bartel zoon (onm.)   
Versandt, Peter idem   
Versandt, Jan idem   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105 t/m 106v, fiche 4, 
rij 3 

Testament  15-3-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Petronella Francis testatrice Hoogemierde  
Lemmens, Jan Baptist Martinus neef / erfgenaam   
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107 t/m 108, fiche 4, 
rij 3 

Testament  24-3-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Maria wed.v. Jan van 
Beers 

testatrice Lagemierde  

Paridaans, Steven erfgenaam   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
108v en 109, fiche 4, 
rij 4 

Machtiging betr. ontvangen nieuwe 
schuldbrieven (tegen inwisseling oude) 

 6-4-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panjoel, Hendrik kerkmr. / constituant Hoogemierde  
van Laarhooven, Martinus armmr. / constituant   
van Loon, Jan kerkmr. / constituant Lagemierde  
van Dooren, Jan armmr. / constituant   
Verhagen, Bartel gemachtigde   
Janssen commies   
Bataafsch Brabant (voormalig gewest-)    
Swaanen, Cornelis schepen   
Luijten, Jan Hendrick schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109v, fiche 4, rij 4 Aanstelling voogden  16-4-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Lauvreijs momboir   
Hermans, Adriaan toeziender   
Hermans, Gerrit vader Hoogemierde  
Schoormans, Maria + moeder   
Hermans, Hendrik zoon (onm.)   
Hermans, Marto dochter (onm.)   
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Hermans, Elizabeth dochter (onm.)   
Luijten, Jan Hendrick schepen   
Fransen, Jan schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110 t/m 112, fiche 4, 
rij 4 

Staat en inventaris  4-5-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Herremans, Gerrit wedn.v. Maria 
Schooremans (Hermans / Schoormans) 

inventarisant Hoogemierde  

Schooremans, Jan (Schoormans) toeziender   
Hermans, (3 onm.kind.) Gerrit    
 borgemr. / crediteur   
van Eijndoven, Francis crediteur   
Anthonissen, Adriaan (Antonis) armmr. / crediteur   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112v en 113, fiche 4, 
rij 4 

Transport van inboedel etc.  4-5-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Anna wed.v. Anthonij 
Verhagen 

transportante Lagemierde  

Verhagen, Bartel zoon / verkrijger   
Swaanen, Cornelis schepen   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

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

Testament  20-5-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kastelijns, Jacobus * testateur Hulsel  
de Beer, Maria e.v. * testatrice   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

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

Borgbrief  21-6-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrickx, Elizabeth requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Netersel  
Hendrickx, Jan Marcelis schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
115v t/m 116v, fiche 
4, rij 5 

Testament bezittingen minder dan 16.000 g. 27-6-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Jacobus testateur (ziek) Lagemierde  
Janssens, Hermanus Hermanus neef / erfgenaam   
Janssens, (7 kind.) Godefridus + gelegateerden   
Verhoeven, (2 kind.) Walterus + gelegateerden   
den Roomschen Armmen van L.Mierde gelegateerde   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

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

Verhuur  17-7-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Adriaan verhuurder   
van den Heuvel, Lauwreijs huurder huijzinge, stallinge, schuur, 

schop, hof en aangelag, 
percelen acker- weij- en 
heijlanden, Hoogemierde 

 

Schilders, Jan borg Diessen  
Hermans, Bernaard borg Lagemierde  
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119v t/m 121, fiche 5, 
rij 1 

Verhuur hoeve van voormalige Abdij van 
Averbode 

28-7-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, J. administateur / 
verhuurder 

goederen v.d. voorm. Abdij 
van Everbode (Averbode) 

 

Sleurs, J. (Abdij van Averbode) verhuurder 1797   
Geerts, Jan huurder Jan Geerts hoeve, 

Hoogemierde 
 

Janssens, Thomas borg   
Huijbregts, Wouter borg   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121v t/m 123, fiche 5, 
rij 1 

Verhuur hoeve van voormalige Abdij van 
Averbode 

28-7-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, J. administateur / 
verhuurder 

goederen v.d. voorm. Abdij 
van Everbode (Averbode) 

 

Sleurs, J. (Abdij van Averbode) verhuurder 1797   
……., wed.v. Peter Adams huurster de wed. Peter Adams Hoeve, 

Hoogemierde 
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Martens, Willem borg   
Lemmens, Jan Jan (Josephus ?) borg   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
123v t/m 125, fiche 5, 
rij 1 

Verhuur hoeve van voormalige Abdij van 
Averbode 

28-7-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, J. administateur / 
verhuurder 

goederen v.d. voorm. Abdij 
van Everbode (Averbode) 

 

Sleurs, J. (Abdij van Averbode) verhuurder 1797   
van Leend, Jacobus Tist huurder Jacobus Tist van Leend 

hoeve, Hoogemierde 
 

Luijten, Steven borg   
Martens, Willem borg   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125v en 126, fiche 5, 
rij 2 

Borgbrief  11-9-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Apen, Anthonij requirant (geb.: Lagemierde) Poppel  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126v t/m 128, fiche 5, 
rij 2 

Verklaringen betr. dood door ophanging  21-9-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Peter senior ca. 79 jr. deponent Hulsel  
van de Water, Anthonij mr. chirurgijn / 

deponent 
Bladel  

Goutsmits, Peter junior * timmerman   
Goutsmits, (2 kind) Peter junior ( het 
oudste ca. 7 jr.) 

   

…………. e.v. * + dode persoon   
Wittens, Adriaan president   
Hendrickx, Jan Marcelis schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128v en 129, fiche 5, 
rij 2 

Aanstelling voogden  7-11-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Cornelis den oude momboir   
Snellaarts, Willem toeziender   
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van der Ceelen, (3 onm.kind. *) Willem  Lagemierde  
van den Broek ?, Petronella + moeder van *   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
129v en 130, fiche 5, 
rij 2 

Aanstelling voogden  7-11-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Peter momboir Diessen  
van Rooij, Jan toeziender   
de Kort, (onm.kind *) Adriaan +    
Roevens, Hendrina moeder van *   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130v en 131, fiche 5, 
rij 2 

Borgbrief  7-11-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Adriaan requirant (geb.: Hoogemierde) Poppel  
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
131v t/m 132v, fiche 
5, rij 3 

Overeenkomst   8-11-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Willem part.enerz. /a.s. br.gom Lagemierde  
de Beer, Cornelis den ouden momboir / part.anderz.   
Snellaarts, Willem toeziender / p. anderz.   
van der Ceelen, (3 onm.kind. *) Willem    
van den Broek, Petronalla + moeder van *   
Roevens, Hendrina a.s. bruid   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133 t/m 135, fiche 5, 
rij 3 

Overeenkomst / huw.voorwaarden  23-11-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevens, Hendrina wed.v. Adriaan de 
Kort 

partij enerzijds / a.s. 
bruid / moeder van * 

Lagemierde  

van der Ceelen, Willem wedn.v. 
Petronella van den Broek 

a.s. bruidegom / partij 
enerzijds 

  

de Kort, (onm. kind *) Adriaan    
de Kort, Peter momboir / part.anderz. Diessen  
van Rooij, Jan idem Lagemierde  



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 115 
door E.A.M.Verspaandonk 

 29

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
135v t/m 137, fiche 5, 
rij 3 

Erfdeling  17-12-1800 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Leest, Johannes condivident huijs, hof aan aangelag, 30 
lopst., Hulsel, den heijkant 

Jacobus van den Hout (o), de 
heijde (w, n), Cornelis de 
Beer de jonge (z) 

  ’t drieske, 1 lopst. 45 roeden de condivident (o), de heijde 
(w), Cornelis de Beer de 
jonge (z), Steven Paridaans 
(n) 

de Leest, Anna Maria * condividente   
Maas, Jacobus e.v. * mede condivident land de Beeke, 6 lopst., 

Hulsel 
Jan Goutsmits (o), Adriaan 
Swaanen (w), Dirk van de 
Voort (z), Steven Paridaans 
(n) 

Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
Klaasen, Wouter (Claasen) schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137v t/m 140v, fiche 
5, rij 4 

Staat en inventaris  8-1-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel wedn.v. Anthonetta 
van Diesel (= van Diessen !) 

inventarisant Lagemierde  

……., wed.v. Anthonij Verhagen moeder / creditrice   
……, wed.v. Nicolaas van Loon creditrice   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141 en 141v, fiche 5, 
rij 4 

Borgbrief  31-1-1800 (= 1801) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Wouter requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Reusel  
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142 en 142v, fiche 5, 
rij 4 

Testament  18-2-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Laat, Willem * testateur Lagemierde  
Swaans, Ida e.v. * testatrice   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
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Box, H. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143 t/m 145, fiche 5, 
rij 4 

Verhuur  2-3-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Jan Lambert verhuurder   
Fabri, Abraham huurder huijzinge, stalling, schuur, 

schop, hof en aangelag, div. 
percelen, Lagemierde aan de 
plaats (uitgezonderd: kamer, 
opkamer, kelderke, deel hof, 
plak land op den Zandbogt ) 

 

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
145v en 146, fiche 5, 
rij 5 

Borgbrief  13-3-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Adriaan * vader / requirant (geb.: Hoogemierde) Reusel  
Paridaans, Peter zoon / requirant   
Paridaans, Cristina dochter / requirante   
Paridaans, Anthonie zoon / requirant   
Paridaans, Josephus zoon / requirant   
Kaas, Marjanna e.v. * moeder   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
146v en 147, fiche 5, 
rij 5 

Borgbrief  16-3-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gils, Arnoldus requirant / a.s. br.gom (geb.: Lagemierde) Goirle  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaria   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147v en 148, fiche 5, 
rij 5 

Borgbrief  24-3-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Maria Elisabet requirante (geb.: Hoogemierde) 
Antwerpen 

 

Wittens, Adriaan president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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148v, fiche 5, rij 5 Aanstelling voogden  7-4-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis momboir   
van de Sanden, Anthonij toeziender   
Gooris, (onm.kind *) Paulus    
Fabri, Catrina + moeder van *   
Verhagen, Bartel schepen   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149 en 149v, fiche 5, 
rij 5 

Borgbrief  7-4-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Jan requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Weelde  
Wittens, Adriaan president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150, fiche 6, rij 1 Aanstelling voogden  10-4-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rooij, Jan momboir   
van Laarhoven, Martinus toesiender   
van Rooij, (2 onm. kind.*) Wouter  Hoogemierde  
van Hest, Johanna ( + ?) moeder van *   
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
150v en 151, fiche 6, 
rij 1 

Renonsatie / afstand van armenzorg    3-5-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sas, Carolus Jacobus renonsant Lagemierde (geb.: Turnhout)  
Sels, Ida dochter   
Sels, Cornelis molenaar / borg Lagemierde  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151v en 152, fiche 6, 
rij 1 

Borgbrief  15-5-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staats, Johanna Jacobus * requirante (geb.: Hoogemierde) 
Hilvarenbeek 

 

Hagen, Anthonij e.v. *    
Hagen, Jacobus Anthonij zoon / requirant (geb.: Hoogemierde)  
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
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Box, H. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152v en 153, fiche 6, 
rij 1 

Herroeping testament  18-6-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Jan testateur Lagemierde  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153v en 154, fiche 6, 
rij 1 

Schuldbekentenis / obligatie naschrift: ontlasting 1804 
in marge: ged. aflossing 1806 

30-6-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miermans, Anna wed.v. Michiel 
Lurincx 

debitrice Hoogemierde  

Vinken, Wouter geldschieter / crediteur Turnhout  
Wittens, Adriaan president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   
Martens, Willem schepen 1804 1806   
Huijbregts, Wouter schepen 1804 1806   
Hoosemans, J.F. secretaris 1804 1806   
Lurincx, Adriaan aflosser 1806   
Fels, J. getuige 1806   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154v t/m 163v, fiche 
6, rij 1 

Erfdeling  17-7-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Jan Marcelis momboir van *   
van der Heijden, Cristiaan momboir van *   
Hendriks, (4 onm. kind. 2e huwelijk*) 
Marcelis + 

condividenten  Hulsel  

van der Heijde, Johanna Maria +  moeder van *   
Hendrikx, Cornelia # condividente 1e kavel   
Schots, Peter e.v. # mede condivident paardestal, hof (o) ca. 1 lopst. 

, Hulsel, het Hegent 
de kind. Peter Willems (o), 
ander deel (w), de gemeente 
(z), de gem. straat (n) 

  het Leijbroek, Hoogemierde Cristiaan Verbaandert (o), 
Hendrik Lemmens (w), de 
stroom (z), de gem. straat (n) 

  het Vonderbroek, 2 lopst.,  
Hulsel 

de stroom (o), Evert Vrijsen 
(w), Jacobus Castelijns (z), 
Adriaan Swaanen (n) 

  den Smeelacker, 2 lopst., 
Hulsel 

de gem. heijde (o), Evert 
Vrijsen (w), Jacobus de Wit 
(z), Steven van der A (n) 

  den Papenacker, 1 lopst. Dirk van de Voort (o), den 
Armmen van Hulsel (w), 
Peter Goutsmits (z), de 
molenweg (n) 
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  ca. ½ bos in de Aansteede 
van Joost Lucas, ca. 30 
roeden, Hulsel 

Jan Adriaans ? (o), ander deel 
(w), Jan Coolen (z), Cornelis 
de Beer senior (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Hendrikx, Johanna wed.v. Wouter 
Leijten 

condividente 4e kavel ca. ½ den Agtersten acker 
ofwel het Willekens schot 
(w), Hulsel 

ander deel (o), Cornelis 
Dijckmans (w), Jacobus de 
Wit (z), Hendricus van den 
Borne (n) 

  ½ den Neeren acker ofwel 
den middelsten acker, 1 lopst. 
53 roeden 

ander deel (o), Jacobus de 
Wit (w), Wouter van der A 
(z), Jacobus Castelijns (n) 

  ca. ½ Land het Hesterbos 
ofwel de Canten, 59 roeden 

ander deel (o), Wouter van 
der A (w), de ackerstraat (z), 
Jacobus Castelijns (n) 

  den halven Papenbeemt, 1 
lopst. 32 ½ roeden 

Cornelis Dijckmans (o), de 
stroom (w), Hendrik van den 
Borne (z), Cornelis 
Schoondermark (n) 

  groes het Hesterbos ofwel het 
Driesken, 1 lopst. 7 roeden 

ander deel (o), Wouter van 
der A (w), de gem. straat (z), 
Jacobus Castelijns (n) 

  schuur en dries (z), ca. 2 
lopst., Hulsel 

ander deel (o), de straat (w), 
de straat (z), ander deel (n) 

de gewezen Abdije van St. Truijen renthefster   
Hendrikx, Elisabeth ^ condividente 6e kavel   
van Gompel, Jan e.v. ^  ½ kamer op de hoeve, Hulsel Jan Coolen (o), Cristiaan van 

der Heijde (w, n), de heijde 
(z) 

  ½ den Grooten acker, 1 lopst. 
43 roeden 

de kind.Lauvrijs van Hoof 
(o), Jan Coolen (w, z), ander 
deel (n) 

  deel van den Wieldries, ca. 1 
lopst. 

ander deel (o), Jan Coolen 
(w, n), Jan Linkels (z) 

  ¼ in de Raabogt, 15 roeden Cristiaan van der Heijde (o, 
z), Jan van der Heijde (w, n) 

  ½ den Arten, 37 ½ roeden Jan van der Heijde (o, z), de 
gemeente (w), ander deel (n) 

  deel in de Reijt met het leeg 
heijveld 

de heijde 

  de Steenovense bus, ca. 3 
lopst. 

Jan Coolen (o, n), ander deel 
(w), Antonij Sol (z) 

Hendrikx, Arnoldus condivident *2e kavel den Eerbrand / Neijskens 
acker ofwel den Henken 
acker, 3 lopst., Hulsel 

Dirk van de Voort (o), 
Jacobus de Wit (w), Steven 
van der A (z), condivid. (n) 

  den Eeren acker, 1 lopst. 53 
roeden, Hulsel 

Hendrik van den Borne (o), 
Jacobus de Wit (w, z, n) 

  ca. ½ bos in de Aansteede 
van Joost Lucas, ca. 30 
roeden, Hulsel 

ander deel (o), Jan Adriaans 
(w), Jan Coolen (z), Cornelis 
de Beer senior (n) 

  Distel of Vonderbroekbeemd, 
52 ½ roeden 

de stroom (o), Evert Vrijsen 
(w), de kind. Peter Wilms (z), 
Peter Goutsmits (n) 

  den Blaaken beemd ofwel het 
Beemdeke, 1 lopst. 20 roeden 

de wed. Jan Ansem Dirckx 
(o), condivident(e) (w), de 
wed. Peter Dijckmans (z), 
Jacobus Maas (n) 

  kamer, keuken, deel hof (z), 
ca. 1 lopst. Hulsel, het Hegent 

ander deel (o), ander deel 
(w), de gem. straat (z), den 
paardestal (n) 
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Hendrikx, Jan Marcelis junior condivident *3e kavel 2 lopst. van het 
Willekensschot ofwel den 
Agtersten acker (o), Hulsel 

Steven Paridaans (o), ander 
deel (w), ander deel (z), de 
wed. Peter Dijckmans (n) 

  ½ den Neeren acker ofwel 
den middelsten acker, 1 lopst. 
53 ½ roeden 

Wouter van der A (o), 
Jacobus de Wit (w, z), ander 
deel (n) 

  ca. ½ het Heesterbosch, ca. 
40 roeden 

Jacobus Castelijns (o, z), 
Wouter van der A (w), ander 
deel (n) 

  den Santvoort beemt ofwel 
den Bruijbeemd, 1 lopst. 21 r. 

Jan Linkels (o), de gem. 
heijde (w), Adriaan van den 
Broek (z), condivident(e)(n) 

  den Coppenbeemd ofwel het 
Vinke velleke, 1 lopst. 15 r. 

Steven van der A (o), de gem. 
heijde (w), Peter Willems (z), 
Wouter Claasen (n) 

  stal en dries (o), ca. 2 lopst., 
Hulsel aan het Hegent 

ander deel (o), de straat (w), 
ander deel (z, n) 

de Abdije van Everbode renthefster   
Hendrikx, Dingena condividente *5e kavel ½ den Acker naast de hoeft 

ofwel den Grooten acker 
Jan Linkels (o, n), ander deel 
(w), de kind. Lauvrijs van 
Hoof (z) 

  ½ den Arten (Arting),  
ca. 37 ½ roeden 

Jan Coolen (o), de gemeente 
(w), ander deel (z), Cornelis 
de Beer senior (n) 

  ½ kamer en kelder Jan Coolen (o), Cristiaan van 
der Heijden (w, n), de heijde 
(z)  

  ½ van 1/6 heijde en weijde, 
ca. 40 roeden 

ander deel (o), Jan van der 
Heijden (w), Antonij Sol (z), 
Jan Coolen (n) 

  den halven Heijbeemd ofwel 
het Vinke velke, 1 lopst. 

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

  1/3 in de Wieldries ofwel het 
Vierkant boske, 30 roeden 

Jan van der Heijden (o, n), 
ander deel (w), Jan Linkels 
(z) 

  den Rouwbogt, 15 roeden Cristiaan van der Heijde (o, 
z), Jan van der Heijde (w), de 
wed. Hendrik Maas (n) 

  het voorste part in de Reijt de heijde 
Hendrikx, Maria condividente *7e kavel de Raakschot, 3 lopst., Hulsel de gem. heijde (o, w, z), de 

wed. Nicolaas van Loon (n) 
Claasen, Wouter schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
Dickens, J. getuige   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
164 en 164v, fiche 6, 
rij 3 

Borgbrief  4-8-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Johanna Willem requirante (Netersel, Hulsel) Tilburg  
Hendrickx, Jan M. schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
165 t/m 170v, fiche 6, 
rij 3 

Erfdeling  31-8-1801 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Maria Catarina * condividente Hoogemierde  
Panioel, Hendrik e.v. * (Panjoel) mede condivident huijs, hof en aangelag, 

Hoogemierde op het Hoog, 
55 roeden 

Joseph van Ostaden (o), de 
condividente (w, n), de gem. 
heijde (z) 

  den Halven Langen acker, 1 
lopst. 7 ½ roeden 

de erfgen. Margo Moonen 
(o), Adriaan Joris Lemmens 
(w), de gem. heijde (z), 
Matijs van den Berg (n) 

  de helft in het Land in de 
Aansteede, 1 lopst. 30 roeden 

de condividente (o), de 
erfgen. Margo Moonen (w), 
de gem. heijde (z), Matijs van 
den Berg (n) 

  de helft in den Grooten dries 
met het heijdrieske, 1 lopst. 
28 roeden 

Jan van den Heuvel (o), de 
condividente (w, z), de kind. 
Margo Moonen (n) 

  de helft in den Beemt, 1 lopst. 
29 ½ roeden 

de stroom (o), Tomas Janssen 
(w), de kind. Margo Moonen 
(z), Antonij van de Sande (n) 

  den Buldt acker, 2 lopst. 2 r. Jan van den Heuvel (o, n), de 
kind. Margo Moonen (w, z) 

  den Smeelacker, 2 lopst. 15 r. Joseph van Ostaden (o), de 
condividente ( w, z, n) 

  half heijvelt aan de 
molenstraat, 31 roeden 

de wed. Adr. Larmit (o), de 
erfgen. Goijaart Verbruggen 
(w), de gem. straat (z), de 
kind. Margo Moonen (n) 

  Stuk beemt half, 22 roeden Hendrik Adriaans (o), Joseph 
van Ostade (w), de kind. 
Margo Moonen (z), Albert 
Riebergs (n) 

  den Pair acker, 2 lopst. 23 r. , 
Hoogemierde in de Statstraat 

de kind. Lambert van den 
Borne (o, n), Jan van den 
Heuvel (w, z) 

  het drieske aan den Langen 
acker, 32 roeden 

Jan Donkers (o), Lambert van 
den Borne (w, n), de wed. 
Adriaan Larmit (z) 

  Land de Kail, 30 roeden de wed. Adriaan Larmit (o), 
de wed. Michiel Lurincx (w, 
z), Joseph Schoormans (n) 

den Armmen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Tasset, J. rentheffer Hilvarenbeek  
Schoormans, Willemijn # condividente Hoogemierde  
van de Sande, Antonij e.v. # mede condivident huijs, hof, kelderke, aangelag, 

7 lopst. 43 roeden, 
Hoogemierde inde Smisstraat 

de wed. Adriaan Larmit (o, 
z), de wed. Hendrik Geerts 
(w), de gem. straat (n) 

  den halven Garst bogt ofwel 
den Hanne Griet, 1 lopst. 9 r. 

Jan Marte Lemmens (o), den 
Armmen (w, n), de wed. 
Adriaan Larmit (z) 

  den Neeren acker, 1 lopst. 39 
roeden 

Peter van Helmondt (o, z), de 
straat (w), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  ¼ in de Heijbogt, 12 ½ r.  
  het Klijn ackerke ofwel de 

Ouw kerk, 30 roeden 
Hendrik Lemmens (o), 
Cristiaan Verbaandert (w), de 
wed. Adriaan Larmit (z), de 
gem. straat (n) 

  parceel in de Rijtjens, 25 r. Albert Riebergs (o, z), de 
wed. Michiel Lurincx (w), … 
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Jan Huijbregts junior (n) 
  ½ den beemt op Hongeren, 1 

lopst. 12 ½ roeden 
Jan Huijbregts junior (o), de 
wed. Adriaan Larmit (w), de 
erve van Hulsel (z), Jan 
Fransen (n) 

  het Gielens beemdeke, 1 
lopst. 17 roeden 

Peter van Herk (o), de erfgen. 
Jan van den Berg (w, z), 
Michiel van Loon (n) 

  den Opper, 52 roeden Hendrik Lemmens (o, n), de 
straat (w), Joseph 
Schoormans (z),  

  den halven Langen acker, 1 
lopst. 12 roeden 

Antonij Vroomans (o), Gerrit 
Hermans (w, z), de wed. 
Hendrik Geerts (n) 

  stuk beemd in de Hoolstraat, 
41 roeden 

de stroom (o), de gem. straat 
(w), Hendrik Panioel (z), de 
kind. Adriaan Vroomans (n) 

  den Horst daaraan, 52 roeden als boven 
  den halven Kooren bogt, 1 

lopst. 17 roeden 
de wed. Hendrik Geerts (o, 
n), de wed. Adr. Larmit (w), 
de erfgen. Wouter van de 
Gevel (z) 

de kerk van Hoogemierde renthefster   
den Heer van Oirschot rentheffer   
de gewezen Abdije van Everbode renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
van de Plas, Helena renthefster   
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   
………. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171 t/m 172v, fiche 6, 
rij 4 

Staat en inventaris (niet afgemaakt) bij vonnis opgelegd 17-8-1801  na 17-8-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kerkhofs, Adriaan * (+ 13-12-1797) erflater Lagemierde  
Verhagen, Catarina wed.v. * / e.v. #    
van Hees, Arnoldus # inventarisant   
Kerkhofs, Martinus eiser Reusel (Bladel, Reusel en 

Netersel) 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
173 t/m 174v, fiche 6, 
rij 4 

Testament   18-10-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Arnoldus * testateur Lagemierde  
Verhagen, Catarina e.v * testatrice (ziek)   
van Heusden, C. notaris 1799 Hilvarenbeek  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
175 t/m 196, fiche 6, 
rij 5 

Staat en inventaris o.a. 2 paar zilveren gespen, 22 
zilveren knopen 

22-10-1801 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kerkhofs, Adriaan * (+ 13-12-1797) erflater Lagemierde  
Verhagen, Catharina wed.v. * / e.v. #    
van Heesch, Arnoldus # inventarisant   
Kerkhofs, Martinus eiser / debiteur Reusel   
  houtbos met ¼ in de Smeele, 

1 lopst. 37 ½ roeden, Reusel 
Marten Kerkhofs 

  de Schooltjes acker, 2 lopst. 
10 roeden, Reusel 

den Armen van Reusel, 
Simon van Herk 

  Land aan den Groenen weg, 1 
lopst. 33 roeden, Reusel 

Hendrik Jan Tops, Jan 
Leenaarts 

  groes Schooltiens velt, 1 lops. 
39 roeden 

de erfgen, Francis van de 
Loock, de wed. Francis Peters 

  land de Hoogacker, 3 lopst. de wed. van Gorp, de kind. 
Gerrit Sol 

  de Smeele, 4 lopst. 42 roeden, 
Reusel 

de wed. Tijs Panis, de 
eigenaar 

  de Karbogt of Hesterbosch, 1 
lopst. 30 roeden, Reusel 

de eigenaar, Gerrit Sol 

  de Hoeve heijde, 1 lopst.  
23 ½ roeden 

Marte Kerkhofs, Jan Baptist 
Kerkhofs 

Joosten, Hendrik debiteur / rentgelder   
van Herk, Simon idem   
van Gorp, Teodorus idem   
Joris, Adriaan idem   
……, wed. v. Jan Rooijmans debitrice / rentgeldster   
Meleens, Gerardus  debiteur / rentgelder   
Lievens, Simon idem   
Lievens, Gertruijs debitrice / rentgeldster   
Ivo, Jan debiteur / rentgelder   
Ivo, Peter idem   
Vosters, Simon debiteur (o.a. bier)  
Vosters, Jan idem (varen in companie)  
Haaren, Jan idem reis naar het Land van Luijck  
Kerkhofs, Wouter idem   
Sol, Jan idem   
Vosters, Willem idem (o.a. stokvis)  
Vrijsen, Jan idem (bier)  
van Gorp, Hendrik idem (bier, stro)  
Huijbregts, Cornelis idem (bier)  
Vrijsen, Teodorus idem   
Kerkhofs, Maria debitrice (bier)  
Huijbregts, Peter debiteur (stro)  
Stevens, Peter idem (stro, bier)  
de Lieve vrouwe gilde    
……., wed. v. Godefridus Janssen debitrice   
van Heusden, J. secretaris / debiteur (bier, klot)  
Fabri, Abraham debiteur (klot)  
Leenaarts, Jan i.n.v. momboir v. ^   
……., wed.v. Peter Huijbregts ^ debitrice   
van den Borne, Lambert Jacobus debiteur (bier, mout, hop)  
van Herk, Antonet debitrice (bier)  
van Gisbergen, Francus debiteur   
van der Reijden, Jan (van der Heijden?) debiteur   
Rees, Rochus predikant / debiteur   
Sels, Cornelis molenaar / crediteur   
Vosters, J. crediteur   
van Herk, Antonet creditrice   
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Dijckmans, Teodorus crediteur   
van Boven, Bastiaan crediteur Tilburg  
den Armen van Lagemierde crediteur   
den Armen van Hoogemierde crediteur   
 meesterknecht / credit.   
 knecht / crediteur   
 dienstmeid / creditrice   
van Ackerveeken, Pieter crediteur   
van den Borne, Lambert Jacobus crediteur   
Scheij, N. pastoor / crediteur   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
196v en 197, fiche 7, 
rij 3 

Aanstelling voogden   2-11-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Steven vader / momboir Hoogemierde  
van Leendt, Jacobus Tist toeziender   
Luijten, (onm. kind ) Steven    
Starts, Willemijn + moeder    
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
197v t/m 199v, fiche 
7, rij 3 

Erfdeling   21-12-1801 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Antonij condivident ½ de achterste helft van de 
Aansteede, ca. 4 lopst. 30 
roeden, Lagemierde aan den 
Braakhoek 

kind. Paulus Goris (o, z), 
Wouter Lemmens (w), de 
wed. Jan Baptist van Loon (n) 

Lemmens, Wouter condivident ½ de achterste helft van de 
Aansteede als boven 

ander deel (o), de wed. Jan 
Aarts (w), kind. Paulus Goris 
(z), de wed. Jan Baptist van 
Loon (n) 

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
200, fiche 7, rij 4 Aanstelling voogden   30-1-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Lambert Lambert momboir   
Mecx, Sebastianus toeziender   
van den Borne, (onm.kind *) Lambert 
Jacobus + 

   

Mercx, Maria moeder van *   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
200v en 201, fiche 7, 
rij 4 

Renonsatie / afstand van armenzorg   24-2-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claessens, Cornelius Franciscus * renonsant Lagemierde  
Staekenburg, Maria Theresia e.v. * 
(Stakenborgh) 

renonsante geb.: Turnhout  

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
201v en 202, fiche 7, 
rij 4 

Borgbrief   5-3-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Nieuwenhuijsen, Martinus requirant (geb.: Lagemierde) 
Merkxplas (Merksplas) 

 

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
202v en 203, fiche 7, 
rij 4 

Aanstelling voogden   5-3-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Jan momboir Arendonk  
Janssen, Peter toeziender   
Linkels, (3 onm. kind. *) Jan +    
Moonen, Dingena + moeder van *   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
203v en 204, fiche 7, 
rij 4 

Aanstelling voogden   5-4-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Adriaan momboir   
Willems, Adriaan toeziender   
van Helmond, Peter vader Hoogemierde  
Paridaans, Doretea moeder   
van Helmond, Hendrik zoon (onm.)   
van Helmond, Antonij idem   
van Helmond, Cristiaan idem   
van Helmond, Engelina dochter (onm.)   
van Helmond, Maria idem   
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 115 
door E.A.M.Verspaandonk 

 40

204v en 205, fiche 7, 
rij 5 

Borgbrief   24-4-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Fransijn requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Goirle  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205v en 206, fiche 7, 
rij 5 

Borgbrief   20-5-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Jan requirant (geb.: Lagemierde) Welde 
(Weelde) 

 

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
206v t/m 208, fiche 7, 
rij 5 

Overeenkomst / huw.voorwaarden   23-5-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmond, Peter wedn.v. Theodora 
Paridaans 

a.s. bruidegom / partij 
enerzijds 

Hoogemierde  

Luijten, Margo a.s. bruid / part.enerz.   
van Helmond, (5 minderj.kind.) Peter partij anderzijds   
Paridaans, Adriaan momboir / part.anderz.   
Willems, Adriaan idem   
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
208v t/m 209v, fiche 
7, rij 5 

Borgbrief   30-5-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Elisabeth requirante (geb.: Reusel 17-5-1800) 
Hoogemierde / Hoogstraten 

 

Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan schepen   
Swaanen, C. schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
210 t/m 211, fiche 8, 
rij 1 

Testament   30-6-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Hendrik * testateur Hoogemierde  
Luijten, Catarina e.v. * testatrice   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   
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Sunens, J.A. ? getuige   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
211v t/m 212v, fiche 
8, rij 1 

Machtiging betr. verkoop   8-7-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rees, R. * predikant / constituant Lagemierde  
Santvoort, Pieter Dirk gemachtigde sHertogenbosch  
Schweitzer, Joanne Therese e.v. *  (deel) teulland, houtwassen 

etc. , Liempde 
 

Schweitzer, Benedictus  # vader    
Zijnen, Maria e.v. #    
Zijnen, Gelijna + wed.v. ^ erflaatster   
van Ginkel, Antonij + ^    
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
213 t/m 220, fiche 8, 
rij 1 

Erfdeling  24-10-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Antonij condivident (deel) huijs, hof en aangelag, 
ca. 3 lopst. 10 roeden, 
Lagemierde aan de 
Braakhoek 

de gem. heijde (o), Willem 
van der Ceelen (w), ander 
deel (z), Peter Adriaansen (n) 

  Land in de Kesie, 1 lopst. 55 
roeden 

Francis Willems, Adriaan 
Lemmens 

  den Bosacker, 1 lopst. 15 
roeden 

Adriaan Lemmens (o, n), 
Francus Willems (w), Antonij 
Blankers (z) 

  den Garstacker, 1 lopst. 37 r. kind.v. Paulus Goris (o), de 
comparant (w), Adriaan 
Lemmens (z), Peter Adriaans 
(n) 

  ½ de Beerschot, ca. 1 lopst. 1 
roede 

ander deel (o), Jacobus Maas 
(w), Jan Goutsmits (z), de 
condivident (n) 

  de Beeksche (groes) tegen het 
groot heijveld, 3 lopst. 7 
roeden 

Francus Willems (o), Jacobus 
Castelijns (w), Jacobus Maas 
(z), het groot heijveld (n) 

  het Hoeks heijveld, 1 lopst. de heijde 
  de helft in de Werfacker, 1 

lopst. 39 roeden 
Adriaan van de Sande (o), het 
groot heijveld (w), de wed. 
Jan van Rooij (z), Wouter 
Lemmens (n) 

  Land in ’t Garstbogtje, 34 
roeden 

Adriaan Lemmens (o), 
Antonij Blankers (w), Willem 
van der Ceelen (z), Steven 
Paridaans (n) 

  den Boonacker, 2 lopst. 25 r. ander deel (o), Jan Lemmens 
(w), de wed. Peter Willems 
(z), Adriaan Lemmens (n) 

  ca. ½ Govert Marcelis 
aansteede, 3 lopst. 1 ½ roeden 

de heijde 

  het Beerschot, 2 lopst. 2 
roeden 

Adr. Lemmens (o, z), Jacobus 
Maas (w), Willem van der 
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Ceelen (n) 
  het heijveld agter de Beeken, 

1 lopst. 
de heijvelden 

  het heijveld bij Corn. Goiris 
ofwel het boske, 50 roeden 

Willem van der Ceelen (o), 
de wed. Peter Willems (w), 
de kind. Cornelis Snellaarst 
(z), Peter Adriaans (n) 

Lemmens, Adriaan condivident (deel) huijs, hof en aangelag, 
ca. 2 lopst. 33 roeden 

de heijde (o), Peter Adriaans 
(w), de condivident (z), ander 
deel (n) 

  parc. in het Land op den 
Hoogen bogt, 1 lopst. 19 ½ r. 

Antonij Blankers (o), Francus 
Willems (w), Antonij van de 
Sande (z, n)  

  Land in den Boonacker, 2 
lopst. 5 roeden 

Gerrit Blankers (o), Jan 
Lemmens (w), Antonij van de 
Sande (z), de wed. Jan 
Arnoldus Aarts (n) 

  Land in het Garst bugtje, 34 
roeden 

Peter Adriaans (o), Antonij 
van de Sande (w), Willem 
van der Ceelen (z), Steven 
Paridaans (n) 

  Lant in den Berkenbogt, 2 
lopst. 3 roeden 

de straat (o), Antonij van de 
Sande (w), Marte Snellaarts 
(z), de wed. Peter Willems 
(n) 

  ½ groes de Beerschot, 1 lopst. 
½ roede 

de condivident (o), Antonij 
van de Sande (w, n), Jan 
Goutsmits (z) 

  ¾ de helft in het Raakschot, 
ca. 1 lopst. 30 roeden 

Adriaan van de Sande (o), 
Albert de Bruijn (w), de 
heijde (z, n) 

  het Beers ackerke, 46 ½ 
roeden 

Antonij van de Sande (o), de 
wed. Peter Willems (w), 
Cornelis Swaanen (z), de 
condivident (n) 

  oud huijs halven hof en dries, 
1 lopst. 13 roeden 

de heijde (o), de condivident 
(w, n), Willem van der 
Ceelen (z) 

  parc. Land op den Bosacker, 
1 lopst. 15 roeden 

de condivident (o), de wed. 
Peter Willems (w), Antonij 
van de Sande (z), Francus 
Willems (n) 

  Land en Garstacker, ca. 1 
lopst. 17 roeden 

kind Paulis Goiris (o), 
Antonij van de Sande (w,z, n) 

  het Hoeks heijveld, 1 lopst. Francus Willems (o), Marte 
Snellaarts (w), Antonij van de 
Sande (z), de gem. heijde (n) 

  ½ Govert Marcelis aansteede, 
3 lopst. 1 ½ roeden 

Antonij van de Sande (o), 
Steven Paridaans (w), Jan 
Goutsmits (z), de heijde (n) 

  parc. groes in de Beeken, 1 
lopst. 28 roeden 

Francus Willems (o, w), de 
heijvelden (z), de Beeke 
straat (n) 

  heijveld agter de Beeken, 1 
lopst. 

de heijde 

  groes de Baarschot, 1 lopst. 
30 roeden 

Marte Snellaarts (o), Jan 
Goutsmits (w), de straat (z), 
de condivident (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de gewezen Abdij van Everbode renthefster   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
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Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
220v t/m 223, fiche 8, 
rij 2 

Verhuur  3-8-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vosters, Anna Maria wed.v. Antonij 
Verhagen 

verhuurster   

Willems, Francus Peter huurder huijsinge, stallinge, schuur, 
schop, hof en aangelag, perc. 
acker- weij- en heijlanden, 
Hulsel aan het Voor eijnd 
(uitgezonderd: land in het 
Horstje en deel in de Mortele, 
kamer en ½ hof) 

 

Swaanen, Gijsbert tot nu gebruiker   
Hendricx, Jan M. schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   
Dickens, J. ? getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223v t/m 226, fiche 8, 
rij 3 

Machtiging betr. transport  7-8-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wossum, Jannetta e.v. * transportante / 
constituante 

Hoogemierde  

Rauws, Adam gewezen ontvanger 
der convoijen en 
licenten 

Lommel  

Heijde, Jacobus kassier in # / 
gemachtigde 

  

de Bank van Leening #  sHertogenbosch  
Falck, Otto Willem Philip verkrijger (wonende: Utrecht)  
  1 ½ morgen weijland, 

Oudheusden aan den zeedijk 
Cornelis van Iersel (o), de 
zeedijk (w), de wed. Jan 
Klerks (z) de Gorse wijen of 
Hooijbroekze weetering 

  woonhuijs en erve het 
Zwaantje in de Smitstraat, 
Heusden 

Laurens van Rijswijck, 
Adriaan Breekelmans 

het Weeshuijs van Heusden rentheffer   
Metteker, Petrus vroeger debiteur S’Bommel (Zaltbommel)  
Fransen, Jan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
226v en 227, fiche 8, 
rij 3 

Borgbrief  …. -9-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Sijmon requirant (geb.: Lagemierde) Alphen  
Verhagen, Bartel schepen   
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Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
227v en 228, fiche 8, 
rij 3 

Borgbrief  11-9-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gils, Pieter * vader  Poppel  
Riebergs, Anna e.v. * moeder   
van Gils, Elisabeth dochter / requirante (geb.: Lagemierde)  
van Gils, Cornelis zoon / requirant idem  
van Gils, Doretea dochter / requirante idem  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
228v t/m 230, fiche 8, 
rij 4 

Verklaringen betr. overeenkomst  26-9-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Adriaan president / deponent   
Verhagen, Bartel schepen / deponent Lagemierde  
Swaanen, Cornelis schepen / deponent   
van Gils, Adriaan e.v. * requirant i.n.v.   
Strooijbants, Johanna * creditrice / part.enerz.   
van Beers, Willem momboir v. # / 

debiteur /partij anderz. 
  

Strooijbants, (3 onm.kind. ^) Goijaart    
de Kort, Jenneke moeder van ^   
Hendrikx, Jan M. schepen Hulsel  
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
230v t/m 232, fiche 8, 
rij 4 

Taxatie van meubilair in de kerk te Lage 
Mierde 

nu: Roomsche toore kerk 4-10-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fiers, Jacobus gecommitteerde   
van de Sande, Antonij idem   
Otten, Jan idem   
Rees, R. predikant   
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, C. schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
233 en 233v, fiche 8, 
rij 4 

Borgbrief  5-10-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan L. requirant (geb.: Hoogemierde) Reusel  
Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan schepen   
Luijten, J. H. schepen / (loco secr.)   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
234 t/m 238v, fiche 8, 
rij 5 

Erfdeling  5-10-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Cornelis junior condivident ½ huijs, hof, aangelag 37 ½ 
roeden, Hulsel 

Cornelis de Beer den ouden 
(o, n), de gemeente (w), 
Cornelis Sweens (z) 

  den halven Groot acker, 1 
lopst. 52 ½ roeden 

Peter Roest (o), C. de Beer 
den ouden (w), de 
meulenweg (molenweg) (z), 
Steven van der A (n) 

  de Bugt, 3 lopst. Jan van de Sande (o), Jan 
Adriaansen (w), Jan J. Dircx 
(z), Jac. van den Hout (n) 

  den Kerkenbogt, 45 roeden Peter van den Borne (o), 
Cornelis de Beer junior (?) 
(w), Steven van der A (z), 
Wouter Claasen (n) 

  den Vrijsen acker agter den 
hof, 1 lopst. 30 roeden 

Cornelis de Beer senior (o, z, 
n ), Michiel Rademakers (w),  

  de Hoekacker, 1 lopst. de wed. Peter Dijckmans (o, 
z), Jac. de Wit (w), Wouter 
van der A (n) 

  de Pastorij dries, 1 lopst. 30 r. de gemeente (o, w), den acker 
weg (z), Peter Willems (n) 

  den Heilaaren beemd, 1 lopst. 
30 roeden 

Michiel Rademakers (o, w), 
Wouter van der A (z), 
Jacobus Castelijns (n) 

  het Weijveld  Peter Goutsmits senior (o, w), 
de condivident (z), Peter van 
den Borne (n) 

  den Plasbeemd met een eusel, 
3 lopst. 

Peter van den Borne (o), Dirk 
van de Voort (w), Wouter van 
der A (z), de wed. Peter 
Dijckmans (n) 

  de helft van ’t Land den 
Arting, 1 lopst. 51 roeden 

Jan Adriaans (o), C. de Beer 
senior (w, z, n) 

  Nieuw erve van Dries 
Pluijmen , 1 lopst. 21 roeden 

de gemeente (o), Dirk van de 
Voort (w), C. de Beer senior 
(z), Peter Roest (n) 

  de Korte vooren, ca. 1 lopst. 
22 ½ roeden 

Peter Maas (o, z), C. de Beer 
senior (w), Jan Jan Dircx (n) 

de gewezen Abdij van St. Truijen renthefster   
den Armen van Hulsel rentheffer   
de Beer, Johanna * condividente   
Dircx, Jan Jan e.v. * mede condivident de Lange vooren, 1 lopst. 30 

roeden 
Cornelis de Beer junior (o, z), 
Peter Maas (w), Jan Linkels 
(n) 

  het Vlasven, 4 lopst. Cornelis de Beer senior (o), 
de gemeente (w, z), Dirk van 
de Voort (n) 

  Land in Bartel Verhagen 
aansteede, 1 lopst. 30 roeden 

Dirk van de Voort (o), 
Cornelis de Beer junior (w, z) 
, Cornelis de Beer senior (n) 

Hendrikx, Jan M. schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Dickens, J. ? getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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239 t/m 240, fiche 8, 
rij 5 

Machtiging betr. afhandeling 
nalatenschap 

 12-10-1802 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaarts, Hendrik (Snelders) constituant Westweezel (Wuustwezel)  
Snellaarts, Willem broer / gemachtigde Lagemierde  
Adriaans, Peter zwager / idem   
van de Loo, Barbara + e.v. * moeder   
Snellaarts, Marte + * vader Lagemierde  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
240v t/m 243, fiche 9, 
rij 1 

Staat en inventaris niet compleet (fol. 243 ontbreekt) ~10-1802 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijndoven, Petronella wed.v. Jan 
Dijckmans 

inventarisante Lagemierde  

Melis, Petronella wed.v. Walterus 
Dijckmans 

debitrice / creditrice   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
243v en 244, fiche 9, 
rij 1 

Borgbrief  27-11-1802  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Johanna requirante (geb.: Lagemierde) Reusel  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
244v t/m 250, fiche 9, 
rij 1 

Erfdeling  5-12-1802  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Hendrik condivident keuken, schop, deel v.d. stal . 
genaamd Huijsplaats met den 
hof, samen 34 roeden, 
Lagemierde ’t Mispeleijnde 

Peter Swaans (o), Jan Mercx 
(w), de gem. straat (z), de 
condivident (n) 

  ½ Land de Aansteede (z), 2 
lopst. 15 roeden 

 

  ½ Land in den Hoekacker (z), 
1 lopst. 1 roede 

 

  ½ beemdeke agter de 
aansteede (n), 1 lopst. 12 ½ 
roeden 

 

  ½ beemdeke aan het Reeuken 
(z), 47 ½ roeden 

 

  ½ den Wairstart (z), 2 lopst. 
14 roeden 

 

  ½ de Waaterlaat (n), 1 lopst. 
3 ½ roeden 

 

  1 lopst. in den Grooten dries, 
1 lopst. (met de heg) 
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de kerk van Lagemierde renthefster   
de Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de gewezen Abdij van Everbode renthefster   
Swaans, Peter e.v. * mede condivident   
van Loon, Adriaantje * condividente schuur, deel v.d. stal 

genaamd Huijsplaats met den 
hof, 34 roeden, Lagemierde 
aan ’t Mispeleijnde 

Hendrik van Loon (o, n), Jan 
Mercx (w), de gem. straat (z) 

  ½ Land de Aansteede (n), 2 
lopst. 15 roeden 

 

  ½ Land den Hoekacker (n), 1 
lopst. 1 roede 

 

  ½ beemdeke agter de 
aansteede (z), 1 lopst. 12 ½ r. 

 

  ½ beemdeke aan het Rauken 
(n), 47 ½ roeden 

 

  ½ de Wairstart (n), 2 lopst. 14 
roeden 

 

  ½ Land in het heijveld (n)  
  ½ den Waterlaat (z), 1 lopst. 

3 ½ roeden 
 

  de helft in den Gullen hoek 
voor de Aa, 1 lopst. 4 roeden 

 

  Land den Voorsten aartsacker 
, 1 lopst. 

Jan E. Lemmens (o), de kind. 
Antonij Pasmans (w), de wed. 
Cornelis W. Willems (z), Jan 
van Dooren (n) 

Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
250v en 251, fiche 9, 
rij 2 

Borgbrief  4-12-1802  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Johannes requirant (geb.: Reusel) Hoogemierde  
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
251v en 252, fiche 9, 
rij 2 

Borgbrief  2-1-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lamin, Elizabeth requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Alphen  
Hendrikx, Jan M. schepen   
Claasen, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
252v en 253, fiche 9, 
rij 3 

Verklaringen  5-1-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Luijten, Jan Hendrik deponent / crediteur   
Luijten, Jacobus deponent / crediteur   
van den Borne, Lambert Lambert 
wedn.v. Maria Luijten 

debiteur   

Wittens, Adriaan schepen   
Fransen, Jan schepen   
Verhagen, B. schepen   
Swaanen, C. schepen   
Hendrikx, Jan M. schepen   
Claasen, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
253v t/m 254v, fiche 
9, rij 3 

Machtiging betr. afhandeling erfenis  7-2-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis constituant /erfgenaam Lagemierde  
Swaanen, Wilhelmus + oom / erflater Brussel  
Emmerechts notaris / gemachtigde Brussel (Barackestraat)  
Priem, Judocus Johannis rentgelder Brussel  
Peeters, Judocus eerst rentgelder 1759 Jette  
van Nijgen, Jan Baptist nu rentgelder   
Verhagen, Bartel schepen   
Hendrikx, Jan M. schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
255 t/m 256, fiche 9, 
rij 3 

Transport van erfdeel na verkoop  10-2-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Catarina * transportante   
Huijbregts, Willem + vader van * Hoogemierde  
Janssen, Maria verkrijgster (deel) steede, Hoogemierde  

’t Culdersroode 
 

Luijten, Jan Hendrik schepen   
Fransen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
256v en 257, fiche 9, 
rij 3 

Borgbrief  9-4-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goris, Anthonij requirant / a.s. br.gom (geb.: Lagemierde) Ginneken  
Verhagen, Bartel schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
257v t/m 258v, fiche 
9, rij 3 

Verklaring betr. aanhouding en inspectie  9-5-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoondermark, Cornelis deponent / vrachtrijder Hulsel  
  sHertogenbosch  
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  het Sant in de Beerse onder 
Hilvarenbeek 

 

de Reuver commies Valkenswaard  
van Dijck commies   
  herberg den Gouden Leuw, 

Hilvarenbeek 
 

Verhagen, B. schepen   
Swaanen, C. schepen   
van Beers, Lavrijs schepen   
Hendrikx, Jan M. schepen   
van den Borne, H.P. schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
259 en 259v, fiche 9, 
rij 4 

Borgbrief  11-5-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lamin, Thomas requirant / a.s. br.gom (geb.: Hulsel) Alpen (Alphen)  
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
van den Borne, Hendrik P. schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
260 en 260v, fiche 9, 
rij 4 

Borgbrief  13-5-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Moonen, Willem requirant / a.s. br.gom (geb.: Lagemierde) Gilze  
Verhagen, Bartel schepen   
van Beers, Lauverijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
261 t/m 263v, fiche 9, 
rij 4 

Erfdeling  7-6-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Adriaan condivident  1/3 landerijen als onder, met 
het oudshuijs ?, Hoogemierde 

Wouter Sneijders (o), ander 
deel (w), Jan van den Heuvel 
(z), de straat (n) 

  den Buldacker of den acker 
agter de Pat 

Jan van den Heuvel (o), 
Hendrik Wittens (w), de kind. 
Lambert Jacobus van den 
Borne (z), ander deel (n) 

  1/3 den Beemd op Hongeren ander deel, de heijde (w), 
Matijs van den Berg (z), 
Adriaan Anthonis (n) 

  3 lopst. in het Huijsven (z)  
Huijbregts, Peter e.v. *    
Willems, Engelina * condividente  2/3 landerijen, huijzinge, 

schuur, bakhuijs, schop, 
Hoogemierde 

Jan van den Heuvel (o), 
Jacobus Dijckmans (w), 
ander deel (z), de straat (n) 

  heijde en water het Huijs ven 
min 3 lopst. aan de zuidkant 

 

  2/3 den Beemd op Hongeren de stroom (o), ander deel (w), 
Matijs van den Berg (z), 
Adriaan Anthonis (n) 
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Verhagen, B. schout   
Martens, W. schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
264, fiche 9, rij 4 Aanstelling voogden  8-6-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Jacobus Tist momboir   
Huijbregts, Jan den jongen toeziender   
Sneijders, (6 onm.kind. *) Wouter    
van Leend, Johanna + moeder van *   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Verhagen, B. schout   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
264v t/m 266v, fiche 
9, rij 5 

Overeenkomst  8-6-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sneijders, Wouter wedn.v. Johanna van 
Leend (Sneijers) 

a.s. bruidegom / partij 
enerzijds 

Hoogemierde  

van Hoogstraaten, Helena a.s. bruid / part.enerz.   
Sneijders, (6 onm.kind.) Wouter partij anderzijds   
van Leend, Jacobus Tist (van Leent) momboir /part. anderz.   
Huijbregts, Jan idem   
Sneijders, Maria Catrina jongste dochter   
Willems, Adriaan crediteur   
Leenarts, Dionisius crediteur   
Verhagen, B. schout   
Martens, W. schepen   
Huijbregts, W. schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
267 en 267v, fiche 9, 
rij 5 

Borgbrief  11-6-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staats, Anthonij requirant (geb.: Hoogemierde) Riel  
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
268, fiche 9, rij 5 Verklaring  betr. onderzoek 15-6-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel schout / deponent Hoogemierde  
Lemmens, Jan Baptist M. schepen / deponent   
Hermans, Gerit gecommitteerde / dep.   
……, wed.v. Adriaan Larmit    
Box, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
268v, fiche 9, rij 5 Aanstelling voogden  9-7-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claasen, Adriaan vader / voogd   
van Ostade, Joseph toeziender   
Claasen, (4 onm.kind. *) Adriaan    
Lemmens, Catrina + moeder van *   
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist M. schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
269 en 269v, fiche 9, 
rij 5 

Overeenkomst  9-7-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Claasen, Adriaan partij enerzijds Hoogemierde  
van Ostaden, Joseph toeziender / partij 

anderzijds 
  

Claasen, (4 onm.kind. *) Adriaan partij anderzijds   
Lemmens, Catrina + moeder van *   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
270 en 270v, fiche 9, 
rij 5 

Borgbrief  16-7-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rooij, Willem vader   
van Rooij, Petrus zoon / requirant (geb.: Hulsel) Woensel  
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
271 t/m 272, fiche 10, 
rij 1 

Transport (2x)  1-9-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem president / transportant Hoogemierde (departement 
v.d. Dommel) 

 

Lemmens, J.B.M. schepen / idem   
Huijbregts, Wouter schepen / idem   
van Loon, Michiel verkrijger parceel culte heijde aan den 

Heijkant, 3 lopst. 30 roeden 
een dijk (n, w), Jan Willem 
Jansen (o), een weg (z) 

Jansen, Jan W. verkrijger parceel culte heijde aan den 
Heijkant 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
272v t/m 273v, fiche 
10, rij 1 

Borgbrief  3-9-1803  

 

namen van personen of beroep / relatie toponiem / gebouw / reengenoten / 
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instellingen diversen belendingen 
Adams, Jacobus Peter *    
Hulselmans, Anne Maria e.v. *    
Adams, Petronella dochter / requirante (geb.: Lagemierde) Bladel  
Adams, Anne idem   
Adams, Willem zoon / requirant   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lauvreijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
274 en 274v, fiche 10, 
rij 1 

Borgbrief  24-9-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rooij, Petronella requirante (gehuwd) (geb.: Lagemierde) Reusel  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lauvreijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
275 en 275v, fiche 10, 
rij 1 

Borgbrief  27-9-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Anna requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Tilburg  
Hendrikx, Jan Marcelis (Hendricx) schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
276 e.v. , fiche 10, rij 
1 en 2 

Index  1798 –1803  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 2, foto 6 Bericht betr. overlijden (kladje)  27-9-1803  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Jan Marcelis + 30-3- …. schepen Hulsel  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 10, rij 2, foto 7 Verklaring betr. betaling  29-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

gemeentebestuur van Lagemierde deponent   
van Hoof, M. jz. ontvanger der 

gemeene middelen 
Oisterwijk (kwartier van -)  

 
Einde sept. 2010 

 
 
 


