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

Voogdij los stuk 24-12-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Hendrik (van de Sande) voogd   
Lurinks, Adriaan tieziender   
Huijbregts, Jan + vader Hoogemierde  
van Hest, Johanna moeder   
Huijbregts, Anthonij zoon (onm.)   
Huijbregts, Jozijn dochter (onm.)   
Huijbregts, Elizabeth dochter (onm.)   
Verhaagen, Bartel (Verhagen) schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Memorie van transporten, 
vernaderingen, delingen etc. over 1773 

los stuk 1-2-1774 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verster, A. rentmr. der geestelijke 
goederen 

  

Riebergs, Maria condividente Lagemierde 8-3-1773  
Riebergs, (6 kind.) Jacobus convididenten   
Riebergs, (2 kind.) Anthonij idem   
Vromans, Francis transportant Hoogemierde 25-3-1773  
Vromans, Adriaan idem   
Vromans, Marie transportante   
Martens, Willem * verkrijger steede etc. Hoogemierde  
Vromans, Anthonette e.v. * verkrijgster   
Riebergs, (6 kind.) Jacobus transportanten 21-4-1773  
Willems, Cornelis verkrijger   
van Beers, Nicolaas idem   
Riebergs, Aelbert idem   
Luijten, Jan transportant 22-4-1773  
Luijten, Wouter idem   
Luijten, Elisabet transportante   
Verbaandert, Jan verkrijger 2 parc. erven, Lagemierde  
van de Voort, Jan transportant 10-5-1773  
van de Voort, Dirk idem   
Aarts, Jan Arnoldus # verkrijger 1/3 steede etc. , Lagemierde  
Meulenbroecx, Jenne e.v. #    
van Loon, Jan Anthonij transportant 19-7-1773  
Aarts, Arnoldus c.s. transportanten   
de Bruijn, Lambert verkrijger parc. groes, Lagemierde  
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 9 
t/m 11 

Memorie van transporten, 
vernaderingen, delingen etc. over 1769 

los stuk 31-12-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verster, A. rentmeester   
van Roij, Paulus (en h.vrouw) transportanten 5-1-1769  
Willems, Jacobus * verkrijger   
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Antonisse, Marianna e.v. * mede verkrijgster stede en aangelag, 
Hoogemierde 

 

Kolen, Cornelis c.s. transportanten 9-1-1769  
Aarts, Arnoldus # verkrijger   
Willems, Hendrina e.v. # mede verkrijgster ½ stede aan den Heijkant, 

Lagemierde 
 

Janssens, Godefridus condivident 9-1-1769  
Janssens, Hermanus idem huijsinge, brouwerije, 

aangelag, Lagemierde 
 

  ½ steede en aangelag, 
Lagemierde aan het 
Vloeijeijnde 

 

Lemmens, Jan Baptist c.s. vernaderaars 24-1-1769  
van Laarhoven, Anthonij  eigenaar   
Lemmens, Anneke eigenares steede en aangelag, 

Hoogemierde 
 

Staps, Elisabet transportante 7-2-1769  
Maas, Jacobus transportant   
Maas, Hendrik idem   
Tops, Jan (en h.vrouw) verkrijgers stede en aangelag, 

Lagemierde 
 

van Beers, Laurens c.s. transportanten 7-3-1769  
van Beers, Nicolaas verkrijger   
de Kort, Jenneke verkrijgster 6/7 stede en aangelag, 

Lagemierde 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 12 
en rij 2, foto 1 

Overeenkomst / huw.voorwaarden los stuk / klad (niet compleet) ~ 21-12-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Larmit, Margo Sophie wed.v. Adriaan 
Anthonis 

a.s. bruid / partij 
enerzijds 

Hoogemierde  

Huijbs, Petrus a.s. bruidegom / partij 
enerzijds 

Welde ( Weelde) (Fransche 
Republiek) 

 

Hendrikx, Peter voogd / part.anderz. Meerle ?  
Larmit, Josephus toeziender / partij 

anderzijds 
Hoogemierde  

Antonius, Peter (Anthonis) zoon (onm.)   
Antonius, Elizabet dochter (onm.)   
Antonius, Catharina idem   
Antonius, Jan zoon (onm.)   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 2 en 
3 

Machtiging / aanstelling administrateur los stuk  / klad ~1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaanderd 

constituante Lagemierde  

van Ostade, Leenderd aangetrouwed neef / 
gemachtigde 

Hulsel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 2, fiche 1, rij 2 Verklaring betr. toebrengen verwonding  14-10-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van den Nieuwenhijzen, Jan ca. 18 jr. deponent / 
dienstknecht bij * 

  

……., wed.v. Adriaan Larmit *  Hoogemierde  
Stomp, Cristiaan schutter / dader   
van de Water, Anthonij mr.chirurgijn / 

deponent 
Bladel  

Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, W. schepen   
Huijbregts, W. schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v en 3, fiche 1, rij 2 Aanstelling voogden  25-10-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter momboir   
Lemmens, Jan P. toesiender   
Lurincx, Michiel + vader Hoogemierde  
Miermans, Anna + moeder   
Lurincx, Albert zoon (onm.)   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v en 4, fiche 1, rij 2 Aanstelling voogden  4-11-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fiers, Jacobus momboir   
Tijssen, Cornelis toesiender   
van Hees, Arnoldus vader Lagemierde  
Verhagen, Catrina + moeder   
van Hees, Johanna dochter (onm.)   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lauvreijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v t/m 17v, fiche 1, rij 
2 

Staat en inventaris veel (ruw) tin en koper, brouwerij 4-11-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Arnoldus wedn.v. Catrina 
Verhagen 

inventarisant / a.s. 
bruidgom 

  

Fiers, Jacobus momboir / requirant   
Tijssen, Cornelis toesiender / requirant   
van Hees, (onm.kind) Arnoldus    
Haaren, Jan debiteur   
Bruinigs, Jan (Bruinincx) debiteur   
Koppens, Jan debiteur   
……, Gooijken debiteur   
……., wed.v. Simon Vosters debitrice   
Melis, Gerardus debiteur   
 dienstboden / credit.   
 knecht / crediteur   
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van Heusden, Cornelis crediteur   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lauvreijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18 t/m 19, fiche 1, rij 5 Testament  5-11-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis * testateur Lagemierde  
Vissers, Hendrina e.v. * testatrice (ziek)   
van Beers, Lauvreijs schepen   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19 t/m 20v, fiche 1, rij 
5 

Verhuur  7-11-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Maria wed.v. Willem 
Huijbregts 

verhuurster Hoogemierde  

Wossum, Jenette (Jeanette) wed.v. A. 
Rous (Rauws) 

huurster huijsinge, ½ stal, ½ hof  

Hanegraaf, Adriaan bewoner kamer, ½ hof  
Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 en 21v, fiche 1,rij 5 Borgbrief  13-11-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Catrina requirante / a.s. bruid (geb.: Hoogemierde) 
Minderhout 

 

Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 t/m 25v, fiche 1, rij 
5 

Erfdeling  16-11-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Embregt condivident 1e kavel ½ huijs, hof en aangelag, ca. 
9 lopst., Lagemierde aan den 
Heijkant 

de wed. Jan Aarts (o), Wouter 
Versant (w), de kind. Jan van 
Doorn (z), de straat (n) 

  ½ parc. teulland agter de 
aansteede, 2 lopst. 38 roeden 

de kind. Peter Panenburg (o), 
Cornelis Swaanen (w), de 
kind. Jan van Doorn (z), 
ander deel (n) 

  ½ parc. op den Stokacker, 3 
lopst. 

Clazina Nouwens (o), Jan van 
Rooij (w), de kind. Hendrik .. 
van de Sanden (z), de kind. 
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Peter Panenborg (n) 
  ½ den Baaijert, 2 lopst. 23 r. de condivid. (o), Wouter 

Versant (w), Cornelis 
Swaanen (z), de straat (n) 

  ½ den Hogemierdsen beemd, 
1 lopst. 56 roeden 

de heijde (o), Jan van Overa 
(w), Cornelis Swaanen (z), de 
wed. Godefridus Janssens (n) 

  ½ den Donkbeemt, 1 lopst. 40 
roeden 

de heijde (o), de wed. Fransis 
van der Heijden (w), Cornelis 
Swaanen (z), Jacobus Maas 
(n) 

  ½ heijveld in de Beeke, 4 
lopst. 40 roeden 

de kind. Hendrik van de 
Sande (o), Peter Joris Peeters 
(w), Peter Adriaanse (z), de 
wed. Jan Baptist van Loon (n) 

  ½ heijveld voor den 
Hoogemierdsen beemd, 27 r. 

de heijde (o), de condivid. 
(w), Cornelis Swaanen (z, n) 

de Abdije van Everbode renthefster   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de kerk van Lagemierde renthefster   
Lemmens, Wouter condivident 2e kavel ½ aansteede van Bartel 

Riebergs, 9 lopst. 30 roeden, 
Lagemierde 

Cornelis Swaanen (o), de 
wed. Jan Aarts (w, z), de 
heijde (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lauvreijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 t/m 27v, fiche 2, rij 
1 

Verhuur  3-12-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leesten, Fransis verhuurder   
Baijens, Norbert huurder huijsinge, stallinge, schuur, 

schop, hof en aangelag, parc. 
acker- weij- en heijlanden, 
Lagemierde aan de plaats 

 

Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lauvreijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 26v en 27, fiche 
2 ,rij 1 

Overeenkomst / huw.voorwaarden klad 1804 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Maria wed.v. Jacobus 
Castelijns 

partij enerzijds / a.s. 
bruid 

  

………… part. enerz./a.s. br.gom   
de Beer, Cornelis voogd / partij anderz.   
Tijsen, ….. voogd / partij anderz.   
Castelijns, (3 onm.kind.) Jacobus    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 en 28v, fiche 2,rij 1 Machtiging  22-12-1803 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rouws, Jennette (geb.: Wossum) 
(Rauws) 

constituante Hoogemierde  

Rouws, Sebastiaan gemachtigde / kapitein 
ter zee 

Bergen op Zoom  

Rouws, Helena + moeder / erflaatster   
Rouws, Pieter + broer / erflater sHertogenbosch  
Rietvelt, Johan Huijbert notaris 1779 Heusden  
Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29 en 29v, fiche 2,rij 2 Borgbrief  23-12-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Adriaantje requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
Hendricx, Jan M. schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 en 30v, fiche 2,rij 2 Borgbrief  23-12-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rooij, Peter requirant (geb.: Hulsel) Woensel  
Hendricx, Jan M. schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31 en 31v, fiche 2,rij 2 Borgbrief  23-12-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Anna requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Tilburg  
Hendricx, Jan M. schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 en 32v, fiche 2,rij 2 Aanstelling voogden  24-12-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dankers, Hendrik momboir   
Adams, Jacobus P. toesiender   
Hulselmans, Willem  vader Hoogemierde  
van der Heijden, Hendrina + moeder   
Hulselmans, Anneke dochter (onm.)   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 t/m 34, fiche 2,rij 2 Overeenkomst / huw.voorwaarden  24-12-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hulselmans, Willem wedn.v. Hendrina 
van der Heijde 

a.s. bruidegom / partij 
enerzijds 

Hoogemierde  

Hooijen, Johanns a.s. bruid   
Hulselmans, (onm.kind) Willem    
Dankers, Hendrik momboir / part.anderz. Bladel  
Adams, Jacobus Peter idem Bladel  
Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v en 35, fiche 2,rij 2 Borgbrief  14-1-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Anna Maria requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Reusel  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35v en 36, fiche 2,rij 3 Aanstelling voogden jaar moet zijn 1803 ! 27-12-1804 (1803 !) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Wouter momboir   
Schoondermark, Cornelis toesiender   
Aarts, Jan + vader Hulsel  
Goutsmits, Margo + moeder   
Aarts, Arnoldus zoon (onm.)   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Hendricx, Jan M. schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v t/m 38v, fiche 2, 
rij 3 

Erfdeling  23-1-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rooij, Peter condivident som geld  
Dijkmans, Cornelis e.v. * mede condivident   
van Rooij, Geertruij * condividente som geld  
van Rooij, Maria condividente 1e kavel huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, etc., 
Lagemierde het Wellenseijde 

 

Vroemans, Antonij e.v. # (Vroomans) mede condivident   
van Rooij, Johanna # condividente 2e kavel huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, etc., 
Lagemierde aan ’t 
Mispeleijnde 

 

van Rooij, Jan + ^ vader / erflater   
Matijssens, Ida + e.v. ^ moeder / erflaatster   
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Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 en 39v, fiche 2,rij 3 Borgbrief  18-2-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Broek, Jan *  (Lagemierde) Hilvarenbeek  
van Hoogstraten, Allegonda e.v. *    
van den Broek, Hendrina dochter / requirante (geb.: Lagemierde)  
van den Broek, Matijs zoon / requirant idem  
van den Broek, Willem idem idem  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

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

Erfdeling  24-2-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fiers, Jacobus e.v. * mede condivident / 
momboir van ^ 

  

Verhagen, Adriaantje * condividente 2e kavel   
van Hees, Arnoldus wedn.v. Catrina 
Verhagen 

condivident 2e kavel  huijsinge, stal, schuur, schop, 
hof en aangelag, div. parc. , 
Lagemierde 

 

van Hees, Johanna ^ condiv. 2e k. (onm.)   
Tijssens, Cornelis momboir van ^   
van Ackerveken, Peter condivident 1e kavel   
van Ackerveken, Jan condivident 1e kavel den Pelsbeemt, 1 lopst. 49 

roeden, Lagemierde 
J. van Baar (o), de kind. 
Hendrik Hendrik Hermans 
(w), de kind. Godefridus 
Janssens (z), de condivid. (n) 

  den Langen acker, 6 lopst.  
met 1/3 van de wal (o) nevens 
den steenoven 

de wed. C.F. van der Heijde 
(o), de kind. Jan van Rooij 
(w), Jan Gijsbers (z), Jacobus 
Fiers (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43 t/m 45, fiche 2, rij 4 Testament  27-2-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaandert 

testatrice Lagemierde  

Verbaandert, Jan zoon / testateur   
den Roomschen Armen van Lagemierde gelegateerde   
de Roomsche kerk van Lagemierde gelegateerde   
de kerk van Hulsel gelegateerde   
Verhagen, Bartel schout / executeur   
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Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v en 46, fiche 2,rij 4 Borgbrief  28-2-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Cristina requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Dorst onder 
Oosterhout 

 

Hendricx, Jan M. schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Box, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v en 47, fiche 2,rij 4 Aanstelling voogden  3-3-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Peter momboir   
Sweens, Cornelis vader / toesiender Hulsel  
van den Broek, Hendrina + moeder   
Sweens, Peternel dochter (onm.)   
Sweens, Marinus zoon (onm.)   
Sweens, Hendrina dochter (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
Hendricx, Jan M. schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v en 48, fiche 2,rij 5 Verhuur  15-3-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wossum, Janette wed.v.  A. Rouws 
(Rauws) 

verhuurster * Hoogemierde  

Hoosemans, Johan Franciscus secretaris  H. en L. 
Mierde en Hulsel / 
huurder 

(wonende: Tilburg)  

Claassen, C.F. bewoner huijsinge, Lagemierde  
van Heusden, Cornelis laatste verhuurder q.q.   
  huijzinge, Hoogemierde, 

(bewoond door *) 
 

…….., wed. Huijbregts verhuurster  Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Verhagen, B. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48v t/m 49v, fiche 2, 
rij 5 

Borgbrief  1-4-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gooris, Jan requirant / a.s. br.gom (geb.: Lagemierde) Kaam 
(Chaam) 

 

Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
50 en 50v, fiche 2,rij 5 Testament  3-4-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Petronella testatrice (ziek) Hoogemierde  
Hermans, Maria testatrice   
Hermans, Elizabeth * testatrice   
Plompe, Elizabeth dochter van *   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 en 51v, fiche 2,rij 5 Overeenkomst  6-4-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus Godefridus partij enerz./ crediteur Lagemierde  
Janssens, Hermanus Hermanus partij anderz./ debiteur   
Janssens, Jacobus + erflater   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52, fiche 2, rij 5 Toestemming in huwelijk  9-4-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Peter vader / toestemmer Hoogemierde  
Peters, Cornelia dochter / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) 

Antwerpen 
 

Koks, Peter a.s. bruidegom St. Truijen / Antwerpen  
Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
52v en 53, fiche 2,rij 5 Aanstelling voogd  12-4-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Jan momboir   
de Beer, Cornelis den ouden + daarvoor momboir   
van der Ceelen, Willem vader Hulsel  
van den Broek, Petronel + moeder   
van der Ceelen, Fransis zoon (onm.)   
van der Ceelen, Marinus zoon (onm.)   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Hendricx, Jan M. schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v t/m 54v, fiche 3, 
rij 1 

Borgbrief  12-4-1804  
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Dirk requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Lommel  
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55, fiche 3, rij 1 Borgstelling voor 40e en 80e penning  24-4-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel schout civiel / borg Lagemierde  
Hoosemans, Johan Fransiscus secretaris   
Hanegraaff ontvanger 40e en 80e 

penning 
  

Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55v t/m 57, fiche 3, rij 
1 

Erfdeling  25-4-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bosmans, Baltus e.v. * mede condivident Antwerpen  
Lurincx, Adriana Maria * condividente   
Erbots, Josephus e.v. # mede condivident Antwerpen  
Lurincx, Petronella # condividente   
Huijbregts, Peter voogd Hoogemierde  
Lurincx, Lambert condivident (onm.)   
Lurincx, Adriaan condivid. samen met ^   
Lurincx, Engelina wed.v. Jan 
Verbaanderd 

convididente ^ huijs, hoff, schuur, stal en 
aangelag, 2 lopst. 55 roeden 

Anthonij Vromans (o), de 
gem. straat (w), de wed. 
Hendrik Hermans (z), de 
wed. Larmit (n) 

Vinken, Wouter rentheffer Hoogemierde  
Lurincx, Michiel vader ?   
Miermans, Anna + moeder / erflaatster   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v en 58, fiche 3,rij 1 Machtiging betr. verkoop  25-4-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Erbots, Josephus e.v. * constituant   
Lurincx, Petronella *    
Huijbregts, Pieter voogd v.# / constituant   
Lurincx, Lambert #    
Lurincx, Adriaan constituant   
Lurincx, Engelina wed.v. Jan 
Verbaanderd 

constituante Hoogemierde  

Bosmans, Balthazar gemachtigde Antwerpen  
………, wed. Vloemans (daarvoor)eigenares steede, Ravels (Fransche 

Republiek) 
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Vermeere, Maria Catharina (daarvoor) mede 
eigenares 

Ravels  

Lurincx, Michiel (daarvoor)mede eigen. Hoogemierde  
Verhagen, Bartel schout civiel   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v t/m 60, fiche 3, rij 
1 

Machtiging betr. afhandelen erfenis  2-5-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wossum, Jenetta wed.v. Adam Rouws 
(Rauws) 

 Reusel  

  Lommel (acte van schepenen 
van -) 

 

  Paltsdorff (Land van Cleef)  
Polvliet, Jan getuige 1797   
Moog, Jacob getuige 1797   
Rouws, Pieter Adriaan zoon / gemachtigde Gorinchem  
Hanedoes, Helena + wed.v. Pieter 
Rauws 

erflaatster Woudrichem  

Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lavreijs schepen   
Hoosemans, J.F secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60v t/m 62, fiche 3, rij 
2 

Machtiging  betr. innen van obligaties f 14000,- en f  7000,-  2-5-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wossum, Jenetta wed.v. Adam Rauws constituante Reusel  
  Lommel (acte van schepenen 

van -) 
 

Polvliet, Jan getuige 1797 Palsdorf (Land van Cleef)  
Moog, Jacob getuige 1797   
Mekein, Willem notaris / gemachtigde Gorinchem  
van Hanswijk, Mr. Anthonij hoog- en laagschout / 

debiteur 
sHertogenbosch  

van den Oever, Johannis notaris 1780 sHertogenbosch  
Rauws, Pieter crediteur 1780   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v t/m 70, fiche 3, rij 
2 

Erfdeling  5-6-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Peter condivident 1e kavel ½ de Venne van de geheele 
heijde, 3 lopst. 13 roeden, 
Hulsel 

de wed. Hendrik Maas (o), 
Cornelis de Beer (w), Jacobus 
Maas (z), Willem van der 
Ceelen (n) 

St. Huijbregts cijns    
  ½ den Meiskens hof, ½ dries 

van Hendrik Peter Hendricx, 
2 lopst. 39 ½ roeden 

den Armen (o), Hendrik 
Janssen (w), de gem. straat 
(z), Evert Vreijsen (n) 
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  den Vonderbroeks beemd,   
52 ½ roeden 

Jacobus Kastelijns (o, n), Jan 
M. Hendricx (w), 2e kavel (z) 

  den Lijndenacker, 1lopst. 49 
roeden 

de wed. Peter Dijkmans (o), 
de kind. Peter Dijkmans (w), 
Wouter Claasen (z), de wed. 
Anthonij Verhagen (n) 

  het Kostackerke, 47 roeden Clazina Nouwens (o), Wouter 
van der Aa (w), Hendrik 
Jansen (z), Dirk van de Voort 
(n) 

  3 gebonde met zijn 
toebehoorte uijt het huijs van 
Hendrik Peter Hendricx met 
de schop uijt het huijs van de 
ouders 

 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Abdij van St. Truijen renthefster   
den Armen van Hulsel rentheffer   
Goutsmits, Jan condivident 2e kavel ½ in de Venne van de gehele 

heijde, 3 lopst. 13 roeden, 
Hulsel 

de wed. Hendrik Maas (o), 
Cornelis de Beer (w), Jacobus 
Maas (z), Willem van der 
Ceelen (n) 

  ½ den Meiskenshof en dries 
van Hendrik Peter Hendricx, 
2 lopst. 39 ½ roeden 

den Armen (o), Hendrik 
Janssen (w), de gem. straat 
(z), Evert Vreijsen (n) 

  huijs en hof, Hulsel den Armen (o), de condivid. 
(w, n), de straat (z) 

  ½ den Gragtacker, 6 lopst. 30 
roeden 

Peter Roest / Jacobus Maas 
(o), Cornelis de Beer (w, n), 
een karreweg (z) 

Goutsmits, Cornelis condivident 3e kavel   
Goutsmits, Johanna condividente 3e kavel   
Goutsmits, Petronella idem   
Lemmens, Wouter voogd   
Aarts, (onm.kind *) Jan + condivid. 3e kavel   
Goutsmits, Maria moeder van * huijs, hof en aangelag, 1 lops. 

30 roeden, Hulsel 
de straat (o), Adriaan Swanen 
(w), de eigenaars (z), de gem. 
straat (n) 

  het Voorst Looijken, 30 
roeden 

Hendrik Peter van den Borne 
(o), Evert Vreijsen (w), 
Cornelis de Beer (z), Jacobus 
van den Hout (n) 

  het heijvelt en eusel, 4 lopst. 
30 roeden 

Hendrik Jansen / Cornelis 
Dijkmans (o), de heijde (w), 
Cornelis Dijkmans (z), Evert 
Vreijsen (n) 

  het Nieuwveld, 22 roeden de kind. Adriaan Verhagen 
(o), de heijde 

  den Toemenhof, 1 lopst. 29 r. Jan Versand (o), de eigenaars 
(w), de rivier (z), de straat (n) 

  Nijskens Boogaart, 2 lopst. Steven van der Aa (o), 
Cornelis Dijkmans (w), Evert 
Vreijsen (z), Wouter van der 
Aa (n) 

  het Beemdeke, 2 lopst. 18 r. Jacobus de With (o, z), de 
heijde (w), Evert Vreijsen (n) 

  den Eversacker, 52 roeden Steven van der Aa (o), de 
wed. Peter Willems (w), 
Cornelis van der Aa / de kind. 
Peter Dijkmans (z), Jan  
Hendricx / Jac. de With (n) 
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  ½ den Gragtacker, het geheel 
6 lopst. 30 roeden 

Peter Roest / Jacobus Maas 
(o), Cornelis de Beer (w, n), 
karweg (z) 

  den Grootacker, 1 lopst. 45 
roeden 

Jacobus Kastelijns / Hendrik 
Janssens (o), Adriaan 
Swaanen (w), de kind. Peter 
Dijkmans (z), Wouter van der 
Aa (n) 

  het Klijnackerke, 1 lopst. 15 
roeden 

een weg (o), Cornelis de Beer 
(w), Lindert Corstiaan Dircx 
(z), de eigenaars (n) 

  den Groot acker van Marten 
Jan Hendricx, 1 lopst. 15 r. 

een weg (o, w), Cornelis de 
Beer (z), de kind. Peter 
Dijkmans (n) 

  Eusel aan ’t Voortende, 1 
lopst. 45 roeden 

Evert Vreijsen (o, z), de 
heijde (w, n) 

  den Smeelacker, 2 lopst.  Helena Dijkmans (o), de 
gemeente (w), Cornelis de 
Beer (z), Jacobus de With (n) 

  den Woutersen beemd, 1 
lopst. 30 roeden 

de kind. Adriaan Verhagen 
(o), de stroom (w), Cornelis 
Dijkmans (z), de wed. 
Anthonij Verhagen (n) 

  nog een Woutersen beemd, 1 
lopst. 30 roeden 

als boven 

  het Quaadveld, 1 lopst. de stroom (o), de heijde (w), 
de eigenaars (z), Evert 
Vreijsen (n) 

Goutsmits, Peter + vader / erflater   
Vervugt, Jozijn + moeder / erflaatster   
Verhagen, Bartel schout civiel   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v t/m 72v, fiche 3, 
rij 3 

Erfdeling  15-5-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lurincx, Engelina wed.v. Jan 
Verbaandert  

condividente 1e kavel huijs, stal en hoff in ’t 
aangelag, Hoogemierde in de 
Smisstraat 

Adriaan Lurincx (o, n), de 
straat (w), Anthonij 
Vroomans (z) 

  ½ in ’t aangelag (w), 70 
roeden, samen 2 lopst. 55 r. 

Adriaan Lurincx (o, n), 
Anthonij Vroomans (w), de 
straat (z) 

Lurincx, Adriaan condivident 2e kavel schop, schuur en hoff, het 
geheel 2 lopst. 55 roeden 

Anthonij Vroomans (o), 
Engelina Lurincx (w), de 
wed. Hermans (z), de wed. 
Adriaan Larmit (n) 

  ½ in ’t aangelag Anthonij Vroomans (o, w), de 
wed. Hermans (z), de wed. 
Larmit (n) 

Verhagen, Bartel schout civiel   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan B. M. schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73 t/m 74, fiche 3, rij 4 Machtiging betr. innen van kapitaal f 14.000 en f 7000,- 15-5-1804  
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wossum, Jenetta wed.v. Adam Rauws constituante/ creditrice 
i.n.v. erfgenamen 

Reusel  

  Lommel  
Polsvliet, Jan getuige 1797 Paltsdorff (Land van Cleef)  
Moog, Jacob getuige 1797   
Rauws, Johanna Catarina  Woudrichem  
Rauws, Adriana + 1803  Woudrichem  
Rauws, Sebastiaan  Bergen op Zoom  
Rauws, Helena wed.v. … den Hartog    
Rauws, Pieter (schoon)broer /erflater sHertogenbosch  
Mekern, Willem notaris / gemachtigde Gorinchem  
van Hansewijk, Mr. Anthonij hoog- en laagschout / 

debiteur 
sHertogenbosch  

van den Oever, Johannis notaris 1780 sHertogenbosch  
Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v t/m 75v, fiche 3, 
rij 4 

Machtiging betr. rechtzaak 18-5-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Peter  i.n.v. akkerman / momboir 
van * / constituant 

  

Lurincx, Lambert * (onm.)   
Lurincx, Michiel + vader van * Hoogemierde  
Lurincx, Adriaan akkerman /constituant   
Lurincx, Angelina wed.v. Jan 
Verbaanderd 

‘boerenstiel’ / 
constituante 

  

Bosmans, Balthazar e.v. # gemachtigde / stoker 
1e sectie No. 2351 

Antwerpen  

Lurincx, Adriana Maria #    
  Arendonk (pijsgericht tot - )  
  Turnhout  
Lurincx, Adriana wed.v. Peter 
Vloemans 

partij anderzijds Ravels  

Vermeeren, Maria Catharina partij anderzijds Ravels  
  steede, landerijen en weijde, 

Ravels 
 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 t/m 77v, fiche 3, rij 
4 

Machtiging / benoeming executeurs  7-6-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Anthonij constituant / voogd v.* Bladel  
Luijten, (onm.kind. *) Bartel +  Tilburg  
Huijbregts, Catharina + moeder van *   
van der Heijden, Crist constituant / voogd v.# Hulsel  
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Linkels, (kind. #) Jan    
Moonen, Jan constituant Arendonk  
Luijten, Steeven constituant Hoogemierde  
van Leend, Jacobus idem   
Schoormans, Cornelis idem   
Riebergs, Albertus idem   
van Giersbergen, Josephus idem   
Perridaans, Steeven (Paridaans) idem Lagemierde  
van Beers, Willem idem   
Luijten, Jan Baptist idem   
van Beers, Laurens voogd v. ^ / idem   
Luijten, (kind. ^) Anthonij +    
van Beers, Maria moeder van ^   
van Gies, Adriaan constituant   
van Beers, Johanna e.v. ** constituante   
Janssen, Peter **    
Strooijbands, Maria constituante   
Strooijbands, Johannis constituant   
Luijten, Gerard + ## erflater Lagemierde  
de Kort, Helena + e.v. ## erflaatster   
Luijten, Jan Jacob gemachtigde / 

executeur 
Hoogemierde  

van Beers, Willem gemachtigde / execut. Lagemierde  
Verhagen, Bartel schout civiel   
Swaanen, Cornelis schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 en 78v, fiche 3,rij 5 Borgbrief  23-6-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Petronella e.v. * requirante Hoogemierde / Reusel  
Klaassen, Adriaan *     
Klaassen ?, Hendrik zoon / requirant   
Klaassen, Adriaan zoon 1e huw. / idem   
Klaassen, Peter dochter 1e huw. / idem   
Klaassen, Maria Elizabeth dochter 1e huw. / idem   
Lemmens, Catharina + 1e e.v. *    
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79 en 79v, fiche 3,rij 5 Borgstelling in marge: afgelost 7-11-1804 3-7-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Baaijens, Anthonij (Beijens) borg Hoogemierde  
Luijten, Jan Jan Jacobus borg   
Adams, Adriaan crediteur Hoogemierde  
Fransen, Joos crediteur   
Lurincx, Michiel eerder debiteur / 

rentgelder 
(acte Ravels 1789)  

Lurincx, Maria wed.v. Adriaan 
Vloemans 

debitrice Ravels  

Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 en 80v, fiche 3,rij 5 Overeenkomst  7-8-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Broek, Johanna wed.v. Cornelis 
de Beer senior 

partij enerzijds Hulsel  

de Beer, Johanna e.v. * partij anderzijds Bladel  
Dirks, Jan *    
van Heusden, J. secretaris 1793   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 80v en 81, fiche 
3, rij 5 

Aanbevelingsbriefje (kladje) betr. opvolging van J.F. Hoosemans 
in Tilburg ? 

~1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Botermans, Denisius lid gemeentebestuur Tilburg  
Schoffers    
Woestenberg ?    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81en 81v, fiche 3, rij 5 Machtiging  12-8-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis constituant /erfgen.v. * Lagemierde  
de Clippele, juffr. Joanne Rebecca + * erflaatster Antwerpen  
Rooms, F. J. notaris / gemachtigde Antwerpen  
van Dam, …… executeur   
Verhagen, Bartel schout   
van Beers, Laurens schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen Hulsel  
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
82 en 82v, fiche 3,rij 5 Verklaring betr. toebrengen verwonding bij tussenkomst in vechtpartij 29-8-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabrie, Margo ca. 40 jr. dienstmeid bij * / 
deponente / gewonde 

  

Goutsmits, Peter * betrokkene Hulsel  
Aarts, Arnoldus dader   
Goutsmits, Johanna betrokkene   
van de Water, Anthonij mr.chirurgijn / 

deponent 
Bladel  

Verhagen, Bartel schout civiel   
Hendrikx, Jan M. schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83, fiche 4, rij 1 Borgbrief (copie van ingekomen-)   2-9-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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gemeentebestuur borg Goirle  
Heestermans, Jan requirant   
Molengraaff, P.G. gezworen klerk Goirle  
Hoosemans, J.F. secretaris Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v en 84, fiche 4,rij 1 Borgbrief    5-11-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Jan requirant / a.s. br.gom (geb.: Hoogemierde) Hage 
(Prinsenhage)(Baronie van 
Breda) 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84v t/m 85v, fiche 4, 
rij 1 

Testament in marge: ontvangstbewijzen legaten 
1807 

 20-11-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaanderd 

testatrice Lagemierde  

Verbaanderd, Jan + zoon   
den Roomschen Armen te Lagemierde gelegateerde   
den Roomschen Armen te Hulsel gelegateerde   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J. F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86, fiche 4, rij 1 Aanstelling voogden   24-11-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Jan voogd   
Verbaanderd, Hendrik Peter toeziender   
van den Heuvel, Anthonij + vader   
Dirkx, Maria moeder   
van den Heuvel, Johanna dochter (onm.)   
van den Heuvel, Maria dochter (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Swaanen, C. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 86 en 87, fiche 
4, rij 1 

Copie van paspoort d.d. 25-11-1797/98 franse jaartelling: 6e jr. fr.republiek 
keerzijde: notitie betr. verkoop oogst 

   

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Arnaerts, Jud. betreffende persoon / 
kapelaan /assist. pastor 

Weelde / Hoogemierde  

Bax, J. B. deponent Weelde  
Vloemans, P. idem   
de Bont, Peeter idem   
Huijgers, T. idem   
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van de Laer, B. idem   
Michielsen, Antonius idem   
Terdie, Frans president / idem Arendonk (canton-)  
van Loon, C. deponent   
Huijbs, H. idem   
Biemans, J.B. idem   
Claessens, G. idem   
  ’op den Berg’ Hoogemierde 

6-7-1801 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87 t/m 88, fiche 4, rij 1 Testament   29-11-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Tulder, Fortunatie (Fortunatus) testateur Hulsel  
van Tulder, Anna Barbara e.v.* zuster / erfgename   
Pessers, Johannes Peter *    
van Tulder, Hendrik broer / erfgenaam   
van Tulder, Dionisius + ^ broer    
van Tulder, (kinderen ) Leonardus (klein)kind. van ^ 

erfgenamen 
  

van Tulder, Roelandus zoon v. ^ / executeur   
Pessers, Cornelis zoon v. * / executeur   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v t/m 89, fiche 4,  
rij 2 

Machtiging   12-12-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Anna wed.v. Lambert 
Verbaanderd 

constituante Lagemierde  

van Ostade, Leendert aangetrouwde neef / 
administrateur / 
gemachtigde 

Hulsel  

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
89v en 90, fiche 4,rij 2 Aanstelling voogden  21-12-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Peter voogd Nedersel (Netersel)  
Larmit, Josephus toeziender   
Anthonius, Adriaan + vader   
Larmit, Margo Sophia moeder   
Anthonius, Peter zoon (onm.)   
Anthonius, Elizabeth dochter (onm.)   
Anthonius, Catharina dochter (onm.)   
Anthonius, Jan zoon (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
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Hoosemans, J.F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 t/m 97v, fiche 4, rij 
2 

Staat en inventaris viool ?!, geweer, wafelijzer, 
bandijzer, gereedschap, draaibank, 
schaafbank, 10 levende bijenkorven 

21-12-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Larmit, Margo Sophie wed.v. Adriaan 
Anthonius 

inventarisante / a.s. 
bruid 

  

Huijbs, Johannis Petrus a.s. bruidegom   
Hendrikx, Peter voogd / requirant Netersel  
Larmit, Josephus toeziender / requirant   
Anthonius, Peter zoon (onm.)   
Anthonius, Elizabeth dochter (onm.)   
Anthonius, Catharina dochter (onm.)   
Anthonius, Jan zoon (onm.)   
…….., wed.v. Adriaan Larmit creditrice   
 borgemr. / crediteur   
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan M. schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
98 t/m 99v, fiche 4, rij 
3 

Overeenkomst / huw.voorwaarden  22-12-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Larmit, Margo Sophia wed.v. Adriaan 
Anthonius 

bruid / partij enerzijds Hoogemierde  

Huijbs, Petrus bruidegom /part.enerz. Ravels  
Hendrikx, Peter voogd / partij anderz. Netersel  
Larmit, Josephus toeziender / idem Hoogemierde  
Anthonius, Peter zoon (onm.)   
Anthonius, Elizabeth dochter (onm.)   
Anthonius, Catharina dochter (onm.)   
Anthonius, Jan zoon (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan M. schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Aanstelling voogden  24-12-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Hendrik voogd   
Lurinkx, Adriaan toeziender   
Huijbregts, Jan + vader Hoogemierde  
van Hest, Johanna moeder   
Huijbregts, Anthonij zoon (onm.)   
Huijbregts, Josijn dochter (onm.)   
Huijbregts, Elizabeth dochter (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
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Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Renonsatie / afstand van armenzorg  30-12-1804  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Engelen, Adriaan (en huijsvrouw) molenaar / 
renonsanten 

Lagemierde (geb.: Rethy / 
Retie) 

 

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102 t/m 103, fiche 4, 
rij 4 

Borgbrief  3-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Petronella e.v. * requirante  (geb.: Hoogemierde) 
Hilvarenbeek 

 

van Poppel, Jan *    
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103 t/m 104, fiche 4, 
rij 4 

Borgbrief  30-12-1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirkx, Petronella requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Hilvarenbeek  
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Testament  8-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan * testateur / rademaker Lagemierde  
Goossens, Johanna Maria e.v. * testatrice   
Otten, Aalbert (Norbert ?) zoon van halfbroer   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 
fol. 106 / 106v ontbreekt 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107 t/m 114v (2e), 
fiche 4, rij 5 

Erfdeling  19-1-1805 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Maria * condividente 1e kavel   
van Hees, Arnoldus e.v. * mede condivident   
Janssen, Jacobus condivident 1e kavel huijzinge, brouwerij etc., 

schuur, stallinge, hoff en 
aangelag, ca. 2 lopst. 5 
roeden, Lagemierde aan de 
straat 

de wed. Frans van der 
Heijden (o), de straat (w), de 
kerkpaden (z), Mathijs 
Leesten (n) 

  den Garstakker, 1 lopst. 30 
roeden 

de wed. Francis van der 
Heijden (o), Jacoba Markx 
(w), de wed. Adriaan Larmit 
(z), de Gildeakker (n) 

  den Voortakker met een 
akker daaraan, 5 lopst. 42 r. 

akkerweg (o, w), Jacobus 
Fiers c.s. (z), Anthonij van 
Baar (n) 

  den Solberg of grootmoeders 
akker, 3 lopst. 36 roeden 

Arnoldus van Hees c.s. (o), 
akkerweg (w), de straat (z), 
Hermanus Janssens (n) 

  den Broekbeemd, 2 lopst. 5 
roeden 

Jacobus Fiers (o), de Aa (w), 
de straat (n) 

  Henskens beemd, 2 lopst. 24 
roeden 

akkerweg (o), de rivier (w), 
Mathijs van Loon (z), kind. 
Jacobus Staats (n) 

  den Kipstart, 1 lopst. 12 
roeden 

de wed. Willem de Laat (o), 
de straat (w), Jacobus Fiers 
(z), straatje (n) 

  de helft in den Hijhorst 
beemd, 2 lopst. 21 roeden 

Adriaan van de Zanden (o), 
straatje (w), Michiel van 
Beers (z), Mathias Leesten 
(n) 

  den Hijhorst, 2 lopst. 21 
roeden 

Adriaan van de Zanden (o), 
Anthonij Vroomans (w, z), 
bovenstaand perceel (n) 

  het Leenbugtje, 1 lopst. 30r. 
met den halven Pelsbeemd 1 
lopst. 49 roeden 

de Aa (o), Hendrik Hermans 
(w), Jan Baptist Luijten (z), 
Jacobus Fiers (n) 

  het Land in den Bogt, 4 lopst. 
15 roeden met het land en 
driesken daaraan, 1 lopst. 52 
roeden 

Mathijs van Loon (o), 
akkerweg (w), een weg (z), 
Goijert Stroobands (n) 

  den Steenakker, 2 lopst. 45 r. 
met een driesken daaraan 53 
roeden 

de wed. Francis van der 
Heijden (o, z), de wed. 
Lambert Verbaanders (w, n) 

  den  Franschen beemd, 4 
lopst. 15 roeden 

de wed. Franscus van der 
Heijden (o), de Aa (w), de 
wed. Lambert Verbaanderd 
(z), Franscus Leesten (n) 

  de Else, 2 lopst. 42 roeden Adriaan Verbaandert (o, n), 
(vrouw) Peter Hanegraaff (w) 
, Anthonij van Baar (z) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Reusel rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Leesten, (erve) Jan rentheffers   
Janssen, Peter (Jansen / Janssens) condivident 2e kavel kamer aan de huijzinge den 

Tinnen pot, ½ schuur (n) met 
den hoff daaraan, 1 lopst. 
Lagemierde 

Franscis Janssens (o), 
Adriaan Vloemans (w), de 
straat (z), de condivident (n) 

  5/6 aangelag van den Tinnen 
pot, 6 lopst. 4 roeden 

de straat (o), een weg (w), 
Adriaan Hermans (z), de …. 
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kind. Cornelis Willems (n) 
  ½ het Vloeijbeemdeke, 1 

lopst. 12 roeden 
de Aa (o), de straat (w), 
Anthonij van de Zanden (z), 
de straat (n) 

  den Langen akker, 3 lopst. 6 
roeden 

Jacobus van de Ven (o), 
Hermanus Janssen (w, n), 
akkerweg (z) 

  den Moolendries , 2 lopst. 24 
roeden 

de straat (o), de condivid. (w) 
, Franscus Janssen (z), de 
kind. Cornelis Willems (n) 

  de Hijlaaren nu gent.: het 
Mispeleijnd bosken 

een straatje (o), Jan 
Verbaandert (w), Peter Joris 
Peters (z), Anthonij Vromans 
(n) 

  de Leenders Braak, 40 roeden Jacobus van de Ven (o), de 
straat (w), de erve Jan Baptist 
Dijkmans (z), de wed. Jan 
Tops (n) 

  ½ de Waterlaat, 1 lopst. 33 r. 
met de andere ½ daaraan 1 
lopst. 33 roeden 

Jan van Dooren (o), de rivier 
(w), de wed. Fabrie (z), 
Cornelis Woestenbergs (n) 

  27/40 in den Olijmolen Peter Joris Peeters (o, z), 
Cornelis Woestenberg (w), de 
straat (n) 

Martens, H. B. rentheffer   
  Eeusel of wijveld, 1 lopst. 40 

roeden 
Pero Vingerhoets (o), de 
rivier (w), de wed. Fabrie (z), 
Cornelis Woestenberg (n) 

  den Saardonk, 2 lopst. 36 
roeden 

Cornelis Swaanen (o), de 
rivier (w), Franscis Leesten 
(z), de wed. Jan Baptist van 
Loon (n) 

  2/3 het Nieuwveld aan de 
Werstad, 3 lopst. 6 roeden 

de heijde (o), Hendrik van 
Loon (w), Cornelis Swaanen 
(z), de kind. Jan Aarts (n) 

  het Rietbeemdken, 1 lopst. 12 
roeden 

de Aa (o, z), Cornelis 
Swaanen (w), de wed. 
Franscis van der Heijden (o) 

  parceel in de Lemmens 
beemd 15 r., met de Santhorst 
in die beemd, 1 lopst. 26 r. 

……. (o), de kind. Dirk 
Roosen (w), Michiel 
Havermans (z), de rivier (n) 

  den Martens akker, 2 lopst. 
38 roeden 

een straat (o, w), de wed. Jan 
Baptist van Loon (z), 
Cornelis Swaanen (n) 

  het Weijveld met den horst 
daarin, ca. 1½ lopst. 

een akkerweg (o), Willem 
van Beers (w), de wed. 
Lambert Verbaanderd (z), 
Anthonij Vromans (n) 

  ½ perc. in den Halven beemd 
in de Holstraat (Hoolstraat), 1 
lopst. 53 roeden, 
Hoogemierde 

de rivier (o), de straat (w), 
Hermanus Dijkmans (z), 
Cornelis Woestenberg (n) 

  Eeusel aan bovenst. beemd, 1 
lopst. 12 roeden, 
Hoogemierde 

bovenstaand perceel (o), de 
straat (w), Hermanus 
Dijkmans (z), Cornelis 
Woestenberg (n) 

Janssen, Francus condivident 5e kavel bakhuijs en hoff, ca. 30 
roeden bij den Tinne pot, 
Lagemierde 

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

  den Witten beemd, 2 lopst. 5 
roeden 

de rivier (o), Jan Otten (w, z), 
Franscus Leesten (n) 
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  het Stijne bogtje, 1 lopst. 36 
roeden 

Jan Otten (o), straat (w), 
Jacobus van de Ven (z), Jan 
van Hoogstraaten (n) 

  ’t Ven aan de Braakhoek, 1 
lopst. 20 roeden 

de heijde (o, w, z, n) 

  land en groes in de Knoll, 2 
lopst. 11½ roeden 

Adriaan van de Ven (o), 
Franscus Leesten (w), Jan 
van Doorn (z), de straat (n) 

  de Knoll, 2 lopst. 11½ roeden als boven 
  den Donkbeemd, 1 lopst. 40 

roeden 
de heijde (o), Cornelis 
Swaanen (w), de Aa (z), 
Steeven Paridaans (n) 

……… rentheffer Bladel (Hoogeloons 
cijnsboek) 

 

Vloemans, Adriaan e.v. # mede condivident   
Janssen, Adriana # condividente 3e kavel keuken, stal, ½ schuur met 

den hoff van den Tinne pot, 
ca. 30 r., Lagemierde 

Peter Janssen (o, n), de 
condividente (w) 

  1/6 aangelag van den Tinne 
pot, 1 lopst. 24 roeden 

de condividente (o), Adriaan 
van Gils (w), de straat (z), 
Peter Janssen (n) 

  den Schuurmans akker, 1 
lopst. 47 roeden 

akkerweg (o), den Molenpad 
(w), Goijert Stroobands (z), 
Peter Joris Peeters (n) 

  het Weijveld, 50 roeden Franscus Janssens (o, z), 
Jacobus van de Ven (w), de 
molengragt 

  1/5 Land en groes agter Klaas 
Otten aansteede, 35 r. 

de wed. Fabrie (o), 
Theodorus Dijkmans (w, z), 
Jacobus Lemmens (n) 

  1/5 den Hoenderhoek, 1 lops. 
20 roeden 

de wed. Fabrie (o), 
Theodorus Dijkmans (w, z), 
Jacobs Lemmens (n) 

  het Grut, 50 roeden, 
Hoogemierde 

een straatje (o), een weg (w), 
Jacobus Swaanen (z, n) 

Dijkmans, Theodorus e.v. ^ mede condivident   
Janssens, Barbara ^ condividente 4e kavel 4/5 groes en land agter Klaas 

Otten aansteede, 2 lopst. 23 r. 
, Lagemierde 

de wed. Fabrie (o), de wed. 
Nicolaas van Loon (w), 
Jacobus Lemmens (z), de 
kind. J.B. Dijkmans (n) 

  4/5 den Hoenderhoek, 5 lopst. 
24 roeden 

de wed. Fabrie (o), de wed. 
Nicolaas van Loon (w, z), 
Jacobus Lemmens (n) 

  de Hijlaaren, 1 lopst. 4 r. een straatje (o), de wed. J.B. 
van Loon (w), Cornelis 
Swaanen (z), Jacobus van de 
Ven (n) 

  het Hulsels veldeken, ca. 25 r. de wed. Peter van der Aa (o), 
Theodorus Dijkmans (w, z), 
Jacobus van de Ven (n) 

Janssens, Godefridus + vader / erflater   
Wouters, Hendrina + moeder / erflaatster   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Sels, J.F. getuige / klerk ?   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114 (3e !) t/m 121v, 
fiche 5, rij 1 

Staat en inventaris o.a. klok, zilveren dasslot, broek en 
schoengespen, zijden das 

12-1-1805 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Johanna wed.v. Peter 
van der Aa 

inventarisante Lagemierde  

…….., wed. v. Jan van Ham debitrice   
van de Sande, Wouter verhuurder / crediteur   
Naaijkens, Wilbort crediteur   
van Hees, Arnold crediteur   
Fiers, Jacobus crediteur   
van Loon, Mathijs crediteur   
Otten, Jan crediteur   
Tops, Arnoldus crediteur   
Biekens, Peter crediteur   
Naaijkens, Jan crediteur   
van Akkerveeken, Peter crediteur   
 borgemr. / crediteur   
……., wed.v. Anthonij Verhagen creditrice   
 dienstmeid / creditrice   
van Ham, Francis knecht / crediteur   
Brands herbergier / crediteur ’de Toerkar’ Loon op Zand  
……, wed.v. Francis van der Heijden creditrice   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
122 en 122v, fiche 5, 
rij 3 

Machtiging betr. transport (copie)   14-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dekkers, Elizabeth constituante Casteren  
Michael, Lambertus neef / gemachtigde   
Dekkers, Catharina wed.v. G.Fabrie verkrijgster huijzinge, percelen land etc., 

Lagemierde 
 

Willems, Jacobus schepen (Hoogeloon en) Casteren  
Wouters, Adriaan schepen idem  
Crommelin, J.C. gezworen klerk idem  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
123 en 123v, fiche 5, 
rij 3 

Verklaring / belofte betr. geven van 
onderpand 

i.v.m. proces- en arrestkosten 17-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vermeer, Hendrikus Josephius deponent Turnhout  
Fabrie, Abraham gerechtsbode Turnhout ?  
van den Borne, Jan  Hoogemierde  
Mulbergen, Charles Petrenk    
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
124 t/m 125v, fiche 5, 
rij 3 

Schuldbekentenis / obligatie  19-1-1805 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Jacobus partij enerz. / debiteur Lagemierde  
Janssens, Maria * idem   
van Hees, Arnoldus e.v. * idem   
Janssens, Peter idem   
Janssens, Franscus idem   
Janssens, Adriana # idem   
Vloemans, Adriaan e.v. # idem   
Janssens, Barbara ^ idem   
Dijkmans, Theodorus e.v. ^ idem   
Janssens, Godefridus + vader / erflater   
Wouters, Hendrina + moeder / erflaatster   
Leesten, Fransis partij anderzijds / 

crediteur 
  

van Loon, Mathias vader van ** / partij 
anderzijds / crediteur 

  

van Loon, Maria ** (onm.) / part. anderz.   
van Loon, Jan Anthonij ** (onm.) / idem   
Leesten, Elizabeth + moeder van **   
Leesten, Jan + erflater Lagemierde  
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Sels, J.F. getuige / klerk ?   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126, fiche 5, rij 3 Toestemming in huwelijk  25-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Willem vader / toestemmer Lagemierde  
van Beers, Margo dochter / a.s. bruid Merxplas (Merksplas)  
van Breda, Jan Baptist (wedn.) a.s. bruidegom Merkxplas  
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
126v en 127, fiche 5, 
rij 3 

Borgbrief  25-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Margo requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Merxplas 
(Merksplas) 

 

Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127v en 128, fiche 5, 
rij 3 

Borgbrief  25-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Jan requirant / a.s.br.gom (geb.: Lmierde) Hilvarenbeek  
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Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128v t/m 132, fiche 5, 
rij 4 

Testament in marge: kwitantie 1807 5-2-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Maria wed.v. Willem 
Huijbregts 

testatrice (ziek) Hoogemierde  

Huijbregts, Wouter zoon  huijs, schuur, stalling, 
brouwerij, hoff en aangelag, 
Hoogemierde, landerijen 

 

Huijbregts, Maria dochter (onm.)  huijs, schuur, stalling, hoff en 
aangelag gent.: het huijs van 
Anthonij Paridaans, 
Hoogemierde in het 
Kuijlderroode, den 
Beekakker, Boschakker, 
Vilakker, Valakker, de 
Hoffstad, den Thijsdries, 
akkertje aan het kerkpad, den 
Naak (Haak ?), het nieuwe 
erff naast de heijde, het 
voorste Breevesveld, den 
klijnen polder, akkerke agter 
’t bosken 

 

  huijs, schuur, stalling, hoff en 
aangelag, akker- en weijland 
etc., Bladel (van moeder +) 

 

Huijbregts, Peter * zoon  Hoogemierde , akker den 
Paal 

 

Willems, Engelina e.v. *    
Huijbregts, Anthonij # zoon Turnhout  
Wouters, Elizabeth e.v. #    
Huijbregts, Jan ^ zoon de Leur  
van Gils, Adriana e.v. ^    
Huijbregts, Francis zoon (onm.)   
  den molen tot Reusel  
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132v en 133, fiche 5, 
rij 4 

Verklaring van goed gedrag  11-2-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Bruijn, G.M. schoolmr. / requirant Hulsel  
Verhagen, Bartel schout   
Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133, fiche 5, rij 4 Verwijzing naar register transporten betr. abuis / huurovereenkomst 2-1805 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Voort, Dirk    
de Beer, Cornelis    
Zwanen, Gijsbert (Swaanen)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133 t/m 134, fiche 5, 
rij 4 

Verklaringen betr. in beslagname karren / paarden 
/ vaten rogge 

16-3-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel deponent Lagemierde  
Naaijkens, Wilbort deponent   
Meelis, Petronella wed.v. Wouter 
Dijkmans 

deponente   

van der Heijden, Johanna Catharina 
wed.v. Peter van der Aa 

   

van Loon, Mathijs    
  Tilburg (markt te- )  
  herberg ’het Groene woud’  
van de Poll, Adrianus rijdend commies   
Zonneschijn, Johan commies ter recherche   
Huijbregts, Wouter loco schout Hoogemierde  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Borgbrief  16-3-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Martinus requirant / a.s. br.gom (geb.: Hulsel) de Meij  
(Made ?) 

 

Hendrikx, Jan Marcelis schepen   
van den Borne, Hendrik schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Borgbrief  11-4-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Smolders, Petronella requirante / a.s. bruid (geb.: Lagemierde) Bezoo 
(Besoijen ? ) 

 

Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Borgbrief  6-4-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Maria requirante / a.s. bruid (geb.: Hulsel) Tilburg  
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van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
137 en 137v, fiche 5, 
rij 5 

Borgbrief  11-4-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborg, Petronella e.v. * requirante  (geb.: Lagemierde) Goilre 
(Goirle) 

 

Heestermans, Jan *    
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Aanstelling voogden  12-4-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Peter voogd   
Paridaans, Adriaan toeziender   
Adriaans, Gerrit + vader Hoogemierde  
Paridaans, Hendrina moeder   
Adriaans, Cristiaan zoon (onm.)   
Adriaans, Adriaan zoon (onm.)   
Adriaans, Anna dochter (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Erfdeling  17-4-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel condivident 1e kavel huijs, stal, schuur, boomgaart 
en hoff, Lagemierde 

een straatje (o), de straat (w, 
z), Adriaan Verbaanderd (n) 

  ’t Land tijnden den 
boomgaart, 2 lopst. 14 roeden 

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

  akker op den Hoogen weg, 1 
lopst. 57 roeden 

erve Michiel Dijkmans (o, n), 
de wed. Jan van Overaa (w), 
de condivident (z) 

  het Garstakkerke, 52 roeden de weg (o), voetpad (w), de 
wed. van der Heijden (z), den 
Guldenakker (n) 

  Land in het Jacobs, 53 roeden de straat (o),  de freunte ? van 
van Baar (w), de erve 
Dijkmans (z), de straat (n) 

  de Heijbogt, 1 lopst. 4 roeden Peter Hanegraaff (o), de erve 
Dijkmans (w), de straat (z, n) 

  het Voorste heijveld, 1 lopst. 
10 roeden 

de wed. Jan van Overa (o), 
den Nulle (w), Laurens van 
Beers (z), de gem. straat ( n) 
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  Heijveld op het Laar, 2 lopst. 
30 roeden 

de erve Dijkmans (o), straatje 
(w), de heijde (z), Mat. van 
Loon (n) 

  de Beemden aan de Pastorij, 
voor en over de Aa, 3 lopst. 
38 roeden 

de kind. Jan van Dooren (o), 
Mathijs Leesten (w), de gem. 
straat (z), de erve M. 
Dijkmans (n) 

  het Land in het heijveld, 32 ½ 
roeden 

de erve Michiel Dijkmans (o) 
, de wed. Jan van Overa (w), 
de Nullen (z), de gem. straat 
(n) 

  het hijveld eusel, 50 roeden de erve Michiel Dijkmans 
(o), de wed. Willem de Laat 
(w), de roomsche gemeente 
(z), de gem. heijde (n) 

  groes de Weegen, 2 lopst. 58 
roeden 

Anthonij van Baar (o), een 
straatje (w), Mathias Leesten 
(z), een straatje (n) 

  het Weijveld, 2 lopst. 4 
roeden 

onbekend 

  den Langen dries, 3 lopst. 6 r. de condivident (o), de gem. 
straat (w), de erve Jan 
Verhagen (z), Peter 
Hanegraaff (n) 

  de Else (n), 2 lopst. 20 roeden Anthonij Vromans (o), de 
straat (w), Adriaan 
Verbaanderd (z), erve Jan 
Verhagen (n) 

  Land op den Hoogenweg, 2 
lopst. 14 roeden 

Jacoba Markx (o), akkerweg 
(w), Adriaan Verbaanderd 
(z), de condivident (n) 

  Coevoorts beemd met den 
horst daarin, 4 lopst. 20 r. 

Maria Havermans (o), de 
rivieren (w, z, n) 

  1/8 in den Voortbeemd tot het 
maken van een weg, 29 r. 

de wed. Jan van Overa (o), 
Ant. Mich. Verhagen (w), de 
straat (z), de rivier (n) 

het Corpus van Netersel rentgelder   
het Corpus van Reusel rentgelder   
van Loon, Antonetta wed.v. Francis van 
der Heijden 

rentgeldster   

Lemmens, Jan Joseph rentgelder   
den Armen van Reusel rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
……., wed.v. Lambert Verbaanderd mede rentgeldster ?   
de fabrique kerk van Hoogemierde renthefster   
Verhagen, Johanna * condividente 2e kavel   
de Bont, Norbert e.v. * (de Bondt) mede condivident   
Panenborg, Peter rentgelder   
Otten, Jan rentgelder   
Geerts, Hendrik rentgelder   
van Leend, Jacobus rentgelder   
Hendrikx, Jan Marcelis rentgelder   
Janssen, Hendrik rentgelder   
van Hasselt, Martinus rentgelder   
Willems, Cornelis rentgelder   
Verhagen, Jan condivident  3e kavel   
……, wed.v. Cornelis Vloemans rentgeldster   
het Corpus van Lagemierde rentgelder   
Luijten, Wouter Tist rentgelder   
Verhagen, Anthonij + vader Lagemierde  
van Hest, Anna + moeder / erflaatster   
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Huijbregts, Wouter loco schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
146v en 147, fiche 6, 
rij 2 

Testament  29-4-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leent, Jacobus Tist * testateur Hoogemierde  
Luijten, Petronella e.v. * testatrice (ziek)   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
147v t/m 161v, fiche 
6, rij 2 

Erfdeling  6-5-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Larmit, Josephus condivident huijs, hoff en aangelag, 7 
lopst. 10 roeden, 
Hoogemierde in de 
Hoogstraat 

Cornelis van den Heuvel (o), 
de condivident (w), de straat 
(z), Adriaan Joris Lemmens 
(n) 

  beemd nu gent.: het 
Mollevelleke, 44 roeden 

Hendrik Adriaans (o), Joseph 
van Oostade (w), Michiel van 
Loon (z), kinderen Adriaan 
Joosen (n) 

  ½ beemd op Hongeren, 1 
lopst. 4 roeden 

de condivident (o), Jan 
Baptist Marte Lemmens (w, 
n), de rivier (z) 

  ½ horst daarin, 22 roeden …Mijssen (o), Jan Baptist 
Marte Lemmens (w), de 
heijde (z), Adriaan Joosen (n) 

  Marcelis beemd, 1 lopst. 4 
roeden 

….. Mijssen (o), de condivid. 
(w), de heijde (z), Jan Baptist 
Marte Lemmens (n) 

  de Vritsmeer, 1 lopst. 15 r. de heijde (o, w), Joseph van 
Giesbergen (z), de kind. 
Lambert van den Borne (n) 

  den Heijkand, 1 lopst. 56 r. Cornelis van den Heuvel (o, 
w ), Jan Hendrik Luijten (z), 
Gerrit Kools (n) 

  ½ den Langen akker, 2 lopst. 
28 roeden 

Jacobus Dijkmans (o), 
Adriaan Wittens (w), de 
heijde (z), Gerrit Kools (n) 

  ’t Land agter Maaij Bierings, 
2 lopst. 19 roeden 

de condivident (o), de straat 
(w), Adriaan Lurinkx (z), 
Peter Huijbregts (n) 

  nog een parc. Land agter 
Maaij Bierings, 2 lopst. 19 r. 

Anth.Vroomans (o, z, n), de 
condivident (w) 

  den Wouwer in de Smisstraat 
, 3 lopst. 

Jan Baptist Marte Lemmens 
(o), de heijde (w), de condiv. 
(z), Adriaan Wittens (n) 

  de Oude steede, 3 lopst. 34 r. de condivident (o, w), de 
hoofdstraat (z), Adriaan Joris 
Lemmens (n) 
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  parc. in de Langakkers, 1 
lopst. 15 roeden 

Adriaan Merkx (o), de heijde 
(w), Josephus van Giesbergen 
(z), Gerrit Kools (n) 

  den Heijkand, 30 roeden Anthonij Beijens (o), Gerrit 
Hermans (w), kind. Jan 
Vromans (z), kind. Hendrik 
Hermans (n) 

  Nieuw erff aan de 
Langakkers, 1 lopst. 32 ½ r. 

Adriaan Merkx (o), de gem. 
heijde (w), Adriaan Wittens 
(z), de condivident (n) 

  Nieuw erff in ’t nieuw 
heijveld, 1 lopst. 20 roeden 
tijne de Smisstraat 

Adriaan van Eijk (o, z), de 
heijde (w), Albert Riebergs 
(n) 

  Eersel aan de Sameling, nu 
gent.: het Hemelrijk, 46 ½ r. 

(vrouw) J.B. Huijbs (o), 
Adriaan Wittens (w), de 
Belevense loop (z), de heijde 
(n) 

  heijveld in ’t Leen, 1 lopst. Adriaan Merkx (o), Lambert 
Lambert van den Borne (w), 
Adriaan Wittens (z), Michiel 
van Loon (n) 

  den Halven dries aan de 
Smisstraat, 2 lopst. 14 roeden 

Gerrit Hermans (o), de 
Smisstraat (w), Herman 
Dijkmans (z), de kind. 
Vromans (n) 

  de helft in den Bogt, 3 lopst. 
32 roeden 

kind. JanVromans (o), 
Hermanus Dijkmans (w), 
Gerrit Kools (z), Gerrit 
Hermans (n) 

  Land en groes den Ouden 
dijk, 2 lopst. 40 roeden 

Albert Riebergs (o, w), de 
kind. Vromans (z), Peternel 
Hermans (n) 

  het Wasveld, 1 lopst. 24 
roeden 

Hendrik Adriaans (o), 
Bastiaan Merkx (w), de gem. 
straat (z), kind. Hendrik 
Hermans (n) 

  den Langen akker van Philip 
Nieuw Mijs, 1 lopst. 49 r. 

Adriaan Merkx (o), de gem. 
heijde (w), Josephus van 
Giesbergen (z), Gerrit Cools 
(Kools) (n) 

  Land en groes de Kerkhoeven 
of Hogen dries, 1 lopst. 4 r. 

de condivident (o), Lambert 
Jacobus van den Borne (w), 
de gem. straat (z), Adriaan 
Joris Lemmens (n) 

  den Beemd aan de Langvoort, 
1 lopst. 39 roeden 

Sebastiaan Merkx (o), de 
heijde (w), Frans van 
Eijndoven (z), Hendrik 
Panjoel (n) 

  de halve aansteede van 
Cornelis Koolen, 2 lopst. 30r. 

Thomas Janssens (o), Fransis 
van Eijndoven (w, n), de 
gem. straat (z) 

  Stevens beemd, 2 lopst. 25 r. de rivier (o), de eijgenaars 
(w), Hendrik van de Zande 
(z), Hendrik Panjoel (n) 

  … in ’t weijveld in Stevens 
beemd, 3 lopst. 

de condivident (o), de heijde 
(w), Hendrik van de Zande 
(z), Hendrik Panjoel (n) 

  den ½ Kailakker, 1 lopst. 46 
roeden 

de gem. straat (o), Jan 
Fransen (w), Jan Hendrik 
Luijten (z), Cristiaan 
Verbaanderd (n) 

  Steede in de Smisstraat …. ½ Jan B. M. Lemmens (o), ….. 
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huijs, kelder etc. ½ aangelag, 
7 lopst. 43 roeden in de 
Smisstraat 

Anthonij van de Zanden (w), 
Cornelis van den Heuvel (z), 
de gem. straat (n) 

  ¼ den Heijbogt , 12 ½ roeden Anthonij Hendrik Geerts  (o), 
Jacobus Dijkmans (w), Jan 
Hendrik Luijten (z), Adriaan 
van Eijk (n) 

  den ½ Garstbogt, 1 lopst. Anthonij H.Geerts (o, n), de 
heijde (w), Adriaan van Eijk 
(z) 

  het Rijke, 47 roeden Gerrit Hermans (o), de heijde 
(w), Albert Riebergs (z), de 
wed.Jan Baptist Lemmens (n) 

  den halven Beemd op 
Hongeren, 1 lopst. 12 ½ r. 

Anthonij Vromans (o), 
Michiel van Loon (w), de 
rivier (z), Jan Fransen (n) 

  den Langen akker, 45 roeden kind.Hendrik Hermans (o), 
den  akkerweg (w), Albert 
Riebergs (z), Anthonij 
Vroomans (n) 

  het Rijntje, 2 lopst. Jan Huijbregts junior (o), de 
gemeente (w), Albert 
Riebergs (z), Hermanus 
Dijkmans (n) 

  parc. in Hanne grieten dries, 
46 roeden 

Anthonij van de Zanden (o), 
Albert Riebers (w), Jan 
Baptist M. Lemmens (z), 
Cristiaan Verbaanderd (n) 

  den Langen akker, 1 lopst. 15 
roeden 

Anthonij Vromans (o), de 
heijde (w), Riebergs (z), 
Gerrit Hermans (n) 

  een Voorhooft, 2 lopst. 46 r. eigen erven (o, w, z, n) 
  kleding, zilveren gespen en 

zakhorloge 
 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Bataafsche Republiek rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het klooster van Everbode rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Larmit, Margo Sophia * condividente   
Huijbs, Johannis Petrus e.v. * mede condivident huijs, hoff en aangelag, 

Hoogemierde aan de kerk 
Hermanus Dijkmans (o), Jan 
Fransen (w), de straat (z), 
Anthonij Vromans (n) 

  het Haanrijts, 30 roeden Jan B. …(o), Jos Larmit (w), 
(de) Loop (z), Cristiaan 
Verbaanderd (n) 

  akker in de Hoogakker, 1 
lopst. 

karweg (o), Cristiaan 
Verbaanderd (w), kind. 
Hendrik Hermans (z) 

  den Veldakker, 50 roeden Joseph van Oostade (o), 
Lambert van den Borne (w), 
de Bataafse Republiek (z), 
Hendrik Panjoel (n) 

  het Klijn Daalakkerke, 25 
roeden 

Michiel van Loon (o), 
Hendrik van de Zanden (w), 
Josephus Larmit (z), de 
Bataafse Republiek (n) 

  ½ part in den Heijkand, 50 r. de Arendonkse straat (o), 
kind Adr. Joosen (w), Gerrit 
Kools (z), Math.v.d. Berg (n) 
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  den Heijkand daaraan, 50 r. als voor 
  den Simonsdries, 1 lopst. 17 

roeden 
de straat (o), Hermanus 
Dijkmans (w), Joseph 
Schoormans (z), Bastiaan 
Merkx (n) 

  den Langen akker, 1 lopst. 30 
roeden 

de kind. Hendrik Luijten (o, 
w, z), de kind. Jan Baptist 
Schoormans (n) 

  het Kerkakkerke, 2 lopst. 30 
roeden 

Hermanus Dijkmans (o), 
Adriaan Joosen (w), Albert 
Riebergs (z), de Bataafse 
Republiek (n) 

  de Munsters steede, 50 
roeden 

Thomas Janssen (o), de erve 
Lambert Jacob van den Borne 
(w), de condivident (z), 
Michiel van Loon (n) 

  huijs, hoff en aangelag, 3 
lopst. 46 roeden, in de Stad 

de straat (o), Lambert L. van 
den Borne (w), Adriaan 
Joosen (z), Hermanus 
Dijkmans (n) 

  den ½ Mortel, 50 roeden de Bataafse Republiek (o), 
Hendrik van den Borne (w), 
Adriaan Joosen c.s. (z), 
Herman Dijkmans (n) 

  den Wijsten beemd, 2 lopst. 
38 roeden 

Peter van Herk (o), Adriaan 
Joosen (w, n), de Merien 
velden (z) 

  Eersel aan voorg. beemd als voor 
  den Dwarzen Kerkakker, 1 

lopst. 40 roeden 
de condivident (o), Albert 
Riebergs (w), Adriaan Joosen 
(z), de Bataafse Republiek (n) 

  den halven Boschakker, 1 
lopst. 15 roeden 

Adriaan Joosen c.s. (o), de 
kind. Lambert van den Borne 
(w), Thomas Janssen (z), Jan 
Fransen (n) 

  den Langen akker, 58 roeden Jan Jansen (o), Fransis van 
Eijndoven (w, z, n) 

  de helft van Hendrik Willems 
beemd, 2 lopst. 41 roeden 

de kind. Lambert van den 
Borne (o), de kind. Hendrik 
Luijten (w), de Aa (z), Frans 
van Eijndoven (n) 

  het Land in de aansteede, 2 
lopst. 5 roeden 

Joseph van Ostade (o), 
Michiel….. (w), Thomas 
Jansen (z, n) 

  groes en land in Munster 
steede, 1 lopst. 43 roeden 

Michiel van Loon (o), Jan 
Donkers (w), kind. Jacobus 
van den Borne (z), Peter 
Adams (n) 

  den Volders akker, 2 lopst. 58 
roeden 

Jan Donkers (o), Hendrik van 
de Zanden (w), Adriaan 
Joosen (z), …. Panjoel (n) 

  een drieske daarbij, 1 lopst. als voor 
  het heijveld van Hens 

Gooijaarts, 1 lopst. 15 roeden 
Hermanus Dijkmans (o), kind 
Adriaan Joosen (w), Crist 
Verbaanderd (z), Hendrik van 
den Borne c.s. (n) 

  parc. in het Merien veld, 
ontrent de scheiding van 
Reusel 

onbekend 

  den Vuijsten horst, ca. ½ lop. Adriaan Joosen (o, z), Jan 
van den Heuvel (w), de heijde 
(n) 
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  den Bosakker, 45 roeden  
van Laarhoven, Martinus rentgelder   
Staats, Jacob ? rentgelder   
de Abdij van Everbode nu Bataafse 
Republiek 

renthefster   

Larmit, Adriaan + vader / erflater Hoogemierde  
Leijtens, Elizabeth + moeder / erflaatster   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist Marte loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
162 t/m 163, fiche 6, 
rij 4 

Overeenkomst  27-5-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Hendrina wed.v. Gerrit 
Adriaansen 

partij enerzijds Hoogemierde  

Adriaansen, Peter voogd / partij enerz. Lagemierde  
Paridaans, Adriaan idem Lagemierde  
Adriaansen, (onm.kind.*) Gerrit + partij enerzijds   
Bollemans, Jan Baptist partij anderzijds / 

crediteur 
Welde (Weelde)  

Martens, Willem borg   
van Leend, Jacobus Tist borg   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163v t/m 165, fiche 6, 
rij 5 

Verklaring betr. belastingen  8-6-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Peter deponent   
Vloemans, Adriaan e.v. * idem   
Janssens, Adriana *    
Janssens, Fransis idem   
Dijkmans, Theodorus e.v. # idem   
Janssens, Barbara #    
de kerk te Lagemierde renthefster den Tinne pot  
  de Knol  
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer den Tinne pot  
het Comptoir der Domijnen rentheffer den Tinne pot  
  ’t Grut (Hoogemierde)  
  de Martens akker  
het Comptoir der Episcopale goederen rentheffer den Donkbeemd  
de kerk van Hoogemierde renthefster den Martens akker  
  den Hoenderhoek agter Klaas 

Otten aansteede, weijveld en 
Schuurmans akker 

 

de Bataafse Republiek rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Sels, J.F. getuige / klerk ?   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
165v en 166, fiche 6, 
rij 5 

Aanstelling voogden  12-6-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Timmermans, Peter voogd   
Trompen, Jan toeziender   
Beijens, Norbert vader Lagemierde  
Timmermans, Anna Maria + moeder   
Beijens, Hendrikus zoon (onm.)   
Beijens, Johanna Maria dochter (onm.)   
Beijens, Huijberdina dochter (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Sels, J.F. getuige / klerk ?   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
166v t/m 171, fiche 6, 
rij 5 

Staat en inventaris  12-6-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beijens, Norbert wedn.v. Anna Maria 
Timmermans 

inventarisant Lagemierde  

Leesten, Francis verhuurder / crediteur   
 collecteur / crediteur   
Leesten, Mathijs crediteur   
 pastoor / crediteur   
Timmermans, Adam crediteur Hilvarenbeek  
……, wed.v. Hendrik Beijens creditrice Diessen  
Timmermans, Peter voogd   
Trompen, Jan voogd   
Beijens, ( 3 onm.kind.) Norbert    
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Sels, J.F. getuige / klerk ?   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
171v en 172, fiche 7, 
rij 1 

Overeenkomst na huurgeschil  1-7-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Josina wed.v. Adriaan 
Verbaanderd 

verhuurster   

van den Heuvel, Laurens huurder   
  akker in ’t Nieuwveld, 

Hoogemierde 
de heijde (o, n), Francis van 
Eijndoven (w, z) 

  plakje groes  
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Sels, J.F. getuige / klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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172v t/m 173v, fiche 
7, rij 1 

Overeenkomst  8-7-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Johanna wed.v. Jan Baptist 
Lemmens 

debitrice   

Lemmens, Cornelis zoon / crediteur   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
174 en 174v, fiche 7, 
rij 1 

Verklaring van goed gedrag na arrestatie op beschuldiging van 
smokkel 

22-7-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Haanegraaff, Petronella (Hanegraaff) requirante Hoogemierde  
Haanegraaff, Adriaan broer / gearresteerde   
  Turnhout  
Verhagen, Bartel schout / deponent   
Huijbregts, Wouter schepen / idem   
Martens, Willem schepen / idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
175, fiche 7, rij 1 Borgbrief  16-8-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Luijten, Peter requirant Lagemierde / Bergeijk  
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Testament  23-8-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vroomans, Anthonius * testateur Lagemierde  
van Rooij, Johanna e.v. * testatrice (ziek)   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
177 t/m 178, fiche 7, 
rij 2 

Machtiging betr. innen van tienden 24-8-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wossum, Jenette wed.v. Adam Rauws constituante   
  Lommel  
Polvliet, Jan getuige 1797 Palsdorff (Land van Cleeff) 

(Kleef) 
 

Moog, Jacobus getuige 1797   
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de La Faille, Jacobus advocaat / 
gemachtigde 

Gorinchem  

  (tienden onder-) Rijswijk, 
Giessen, Sleeuwijk, oude en 
nieuwe baanen van 
Woudrichem, Uitwijk 

 

Hanedoes, juffr. Bartruida administatrice Woudrichem  
Hanedoes, juffr. Helena idem   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
178 en 178v, fiche 7, 
rij 2 

Aanstelling voogden  17-10-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Overa, Cornelis momboir   
Nouwelants, Josephus (Naulants) momboir Poppel  
van Overa, Jan + vader Lagemierde  
van der Aa, Johanna moeder   
van Overa, (2 onm.kind.) Jan    
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
179 t/m 189v, fiche 7, 
rij 2 

Staat en inventaris  17-10-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Johanna wed.v. Jan van 
Overaa 

inventarisante / a.s. 
bruid 

Lagemierde  

van Overaa, Cornelis voogd / requirant   
Naulants, Josephus idem   
van Overaa, (2 onm.kind.) Jan    
Souwen, Adriaan debiteur   
Verhagen, Laurens crediteur   
Swaanen, Cornelis crediteur   
Naaijkens, Wilbort crediteur   
van Riel, Michiel crediteur Diessen (schapen)  
de Wit, Jacobus crediteur Hilvarenbeek (schapen)  
Vervoort, J.A. crediteur Hilvarenbeek (ijzer, 

winkelwaren) 
 

……., wed.v. J. van de Burgt creditrice   
Roosen, (kind.) Dirk crediteuren Dun  
van Eijndhooven, Franscis crediteur (os)  
van Beers, Laurens crediteur (koren)  
van den Borne, Hendrik crediteur Hulsel (winkelwaren)  
Vloemans, Adriaan crediteur   
van de Ven, Jacobus crediteur   
……., wed.v. Jan Tops creditrice   
Crol, Frans crediteur (riek)  
Sels, Cornelis crediteur (graan)  
Otten, Jan crediteur   
Vingerhoets, Pero crediteur (schoenen)  
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van Akkerveeken, Jan crediteur   
van Loon, Mathijs crediteur (winkelwaren)  
van der Aa, Peter crediteur   
Naulants, Josephus crediteur Poppel  
Lemmens, (kind.) Adriaan crediteuren   
 borgemr. / collecteur / 

crediteuren 
  

Cornelissen, Jan crediteur   
Schij (Scheij) pastoor / crediteur   
 schoolmr. / crediteur   
Meeus, Gerrit crediteur   
Leemans, Jan crediteur   
Antonissen, Ant. crediteur Hapert  
van Beers, Adriaan crediteur   
Souwen, Adriaan crediteur   
Verhagen, Bartel schout   
van Beers, Laurens schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
190 t/m 192, fiche 7, 
rij 4 

Overeenkomst  10-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem lid gem. bestuur / 
partij enerzijds 

Hoogemierde  

Huijbregts, Wouter idem   
Lemmens, Jan Baptist Marte idem   
Kools, Gerrit gecommiteerde / idem   
Hermans, Gerrit idem   
Huijbs, Johan Peter (Huijps) partij anderzijds / 

erfgenaam van * 
  

Fabrie, Abraham gerechtsbode   
Larmit, Josephus erfgenaam van *   
Larmit, Hermanus + * borgemeester   
……. , wed.v. Jan Geerts borgemr. 1798 / credit.   
……., wed.v. Adriaan Larmit    
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
192v t/m 193v, fiche 
7, rij 4 

Overeenkomst  18-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Willem lid gem. bestuur / 
partij enerzijds 

Hoogemierde  

Huijbregts, Wouter idem   
Lemmens, Jan Baptist Marte idem   
Kools, Gerrit gecommiteerde / idem   
Hermans, Gerrit idem   
……., wed.v. Jan Geerts collectante 1798 / 

partij anderzijds 
  

Geerts, Antonij zoon / partij anderzijds   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
194, fiche 7, rij 5 Borgbrief  18-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hanegraaff, Cornelia requirante Hoogemierde / Hilvarenbeek  
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
194v en 195, fiche 7, 
rij 5 

Aanstelling voogden  24-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Anthonij vader / voogd Lagemierde  
Hanegraaff, Peter toeziender   
Vromans, (3 onm.kind.*) Anthonij    
van Rooij, Johanna + moeder van *   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
195 en 195v, fiche 7, 
rij 5 

Machtiging betr. verkoop  24-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nahuijs, Andries (van Nahuijs) commies der 
recherche / constituant 

Hoogemierde  

Nahuijs, Abraham schoolmeester / 
gemachtigde 

Limde (Liempde)  

  1/8 in de helft van huijzinge, 
den Bosch bij de St. 
Janspoort 

 

  1/8 in de helft van 3 huijsjes 
in het Volderstraatje, 
sHertogenbosch 

 

Nahuijs, Sophia + wed.v. Martinus 
Rademakers 

erflaatster den Bosch  

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
196, fiche 7, rij 5 Borgbrief  26-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Henrina requirante Hoogemierde / Rijen bij 
Gilze 

 

Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
196v, fiche 7, rij 5 Aanstelling voogden  28-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thijsen, Peter voogd   
de Beer, Cornelis toeziender   
Castelijns, (onm.kind. *) Jacobus +  Hulsel  
de Beer, Maria  moeder van *   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
197 t/m 203v, fiche 7, 
rij 5 

Staat en inventaris molen 28-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Maria wed.v. Jacobus 
Casteleijns 

inventarisante / a.s. 
bruid 

Hulsel  

Thijsen, Peeter voogd / requirant   
de Beer, Cornelis idem   
Casteleijns, (3 onm.kind.) Jacobus    
 smid / crediteur   
 raaijmaker / crediteur   
 knecht / crediteur   
de Beer, Johanna (kinderen van-)    
Jansen, Adriaan a.s. bruidegom   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Overeenkomst / huw.voorwaarden  28-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Catharina wed.v. Jacobus 
Casteleijns 

a.s. bruid / partij 
enerzijds 

  

Janssens, Adriaan a.s. bruidegom / partij 
enerzijds 

  

de Beer, Cornelis voogd / partij anderz. Hulsel  
Tijsen, Peeter (Thijsen) idem Bladel  
Casteleijns, (3 onm.kind.) Jacobus    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
205v en 206, fiche 8, 
rij 2 

Borgstelling betr. innen successierechten 28-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis schepen Lagemierde  
van Beers, Laurens schepen   
Linkels, Jan borg   
Hoosemans, J.F. requirant   
Verhagen, B. loco secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
206 en 206v, fiche 8, 
rij 2 

Machtiging  29-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johan Franciscus secretaris / constituant   
Huijsman, M. secretaris / 

gemachtigde 
Hilvarenbeek  

Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   

 

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

Erfdeling  31-12-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fiers, Jacobus (i.n.v. vrouw) condivident huijzinge gent. ’de Keulse 
kar’ etc. , Lagemierde aan de 
Straat 

den kerkweg (o), een karweg 
op Reusel (w), het kerkhoff 
(z), de straat (n) 

  hof bij bovenst. huijzinge, ca. 
1 lopst. 

een weg (o), Jacob Lemmens 
(w), de condivident (z), een 
weg (n) 

  ½ den Akker aan den 
Draaijboom, 1 lopst. 4 ½ r. 

Adriaan van Gils e.a. (o), Jan 
Otten (w), Cornelis van 
Dooren (z), de straat (n) 

  de Solberg, 1 lopst. 17 roeden Herman Janssen (o, n), 
Jacobus Jansen (w), een 
akkerweg (z),  

  den Ronkert, 3 lopst. 14 r. een weg (o), Jacobus 
Janssens (w), de wed. 
Dijkmans (z), Mathias van 
Loon (n) 

  den halven Kipstart, 1 lopst. 
12 roeden 

de wed.Willem de Laat (o), 
de straat (w), Hermanus 
Janssen (z, n) 

  den Mortel, 2 lopst. 7 roeden Hermanus Janssen (o, w, z), 
Jacobus Lemmens (n) 

  den halven beemd, 2 lopst. 7 
roeden 

Francis Leesten (o, z), de 
rivier (w), Mathijs van Loon 
(n) 

  Land op den Hoekakker, 3 
lopst. 25 roeden 

Mathias Leesten (o), Francis 
Leesten (w), de wed. van 
Ham (z), Jan Gijsbers (n) 

  den Busselkens akker bij ’t 
Berkestraatje, 1 lopst. 32 r. 

een weg (o), Francis Leesten 
(w), de wed. Peter van der Aa 
(z), de wed. Dijkmans (n) 

  den Boenders beemd met een 
heijveld daarvoor, 3 lopst. 42 
roeden 

de wed. Jan van Overaa (o), 
Jan van Akkerveeken (w, z), 
Pieter Hanegraaff (n) 

  den Dijkbeemd, 2 lopst. 30 r. Antonij Vromans (o), Jacobus 
Janssen (w), de straat (z, n) 

  Weijvelds eusel, 1 lopst. 44 r. de rivier (o), de wed. 
Waltherus Dijkmans (z), de 
heijde (w), Johan Taset  (n) 

van Booven, Sebastiaan rentheffer Tilburg  
Smarius, Cornelis rentheffer   
  ½ in de helft in den 

Hoogenweg, 1 lopst. 19 ¼ r. 
een weg (o), een weg (w), 
den Armen (z), Arnold van 
Hees (n) 
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  den Langen akker, 1 lopst. Jan van Akkerveeken (o, z), 
den weg (w), 2e kavel (n) 

    
Thijsen, Cornelis (Tijssen) toeziender */ condivid. Hilvarenbeek  
van Hees, Arnoldus  vader van *   
Verhagen, Catharina + moeder van *   
van Hees, Anna * condividente (onm.) huijs, hof en aangelag, 40 

roeden, Lagemierde, het 
Wellenseijnde 

de wed. Dijkmans (o), de 
condivident (w), de wed. van 
Overa (z), de straat (n) 

  den Buntakker, 2 lopst. 11 r. de wed. Waltherus Dijkmans 
(o), Peter Hanegraaff (w, z), 
de wed. Jan van Overaa (n) 

  Land tijne den Boomgaard, 1 
lopst. 50 roeden 

de straat  (o), Ant. van Baar 
(w), de wed. Jan van Overaa 
(z), de wed. Waltherus 
Dijkmans (n) 

  de grote Else, 3 lopst. 44 
roeden 

Gerrit Blankers (o), de straat  
(w), Bartel Verhagen (z), de 
wed. Jan van Overaa (n) 

  de halve Griet Meijs dries, 2 
lopst. 19 roeden 

Bartel Verhagen (o, n), de 
straat (w), Ant. Michiel 
Verhagen (z) 

  den Beemd agter den 
Buijtenman, 2 lopst. 40 r. 

de wed. de Laat (o), Laurens 
van Beers (n), Ant. van Baar 
(z), Ant. Michiel Verhagen 
(w) 

  Land in de Heijbogt, 58 
roeden 

de straat (o), de wed. 
Waltherus Dijkmans (w), 
Peter Hanegraaff (z), de wed. 
Willem de Laat (n) 

  ½ den Hoogenweg, 1 lopst. 
29 ¼  roeden 

Mathijs van Loon (w), 
Jacobus Janssen (n), Jacobus 
Fiers (z), een akkerweg (o) 

  den Kuijpert nu gent.: het 
Wijveld, ca. 3 lopst. (in 
marge: hoort bij 1e kavel ) 

F…. (w), de rivier (z), de 
heijde (n) 

  Land in de Hage, 4 lopst.   
  Nieuw land in de Hage, 3 

lopst. 3 roeden 
 

  dries in ’t hijveld, 3 lopst. 48 
roeden 

 

  Eeusel de Kuijpert, 50 roeden 
deze 4 zijn nu een perceel: 
de Steenoven 

Ant.van Baar (n), den 
akkerweg (w), Jan van Overa 
(o), Jan van Akkerveeken (z) 

  den Hekkenakker, nu: den 
Doorenboom, 2 lopst. 11 r. 

akkerweg (o), de kerkweg 
(w), de wed. Jan van Ham (z) 
, Peter Hanegraaff (n) 

van Venrooij, Jan eerst rentheffer ? Tilborg  
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
214v, fiche 8, rij 3 Aanstelling voogden  18-1-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Adriaan voogd   
Cornelissen, Jan toeziender   
van der Aa, Peter + vader   
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van der Heijden, Johanna Catharina moeder   
van der Aa, Anthonius zoon (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
215 t/m 216v, fiche 8, 
rij 3 

Overeenkomst / huw.voorwaarden  18-1-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Adriaan voogd /partij enerzijds Lagemierde  
Cornelissen, Jan toeziender / idem   
van der Aa, Anthonius (onm.)partij enerzijds   
van der Aa, Peter + vader   
van der Heijden, Johanna Catharina moeder / a.s. bruid / 

partij anderzijds 
  

Naaijkens, Jan a.s. bruidegom / partij 
anderzijds 

  

 

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

Staat en inventaris o.a. leenboek / acte van eed als 
leenman 

22-1-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel executeur / 
inventarisant 

  

Goutsmits, Anna + wed.v. Lambert 
Verbaanderd 

erflaatster steede aan de Straat, 
Lagemierde 

 

  huis van Leendert van 
Ostade, Hulsel 

 

Verster, A.    
Fabrie, A.    
Hoosemans, J.F. secretaris   
Swaanen, Cornelis schepen Lagemierde  
van Beers, Laurens schepen   
van den Borne, Hendrik schepen Hulsel  
Linkels, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 218v en 219, 
fiche 8, rij 4 

rekenblad betr. erfdeling Fiers / van 
Hees 

los briefje 1804 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fiers, Jacob    
van Hees    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
221, fiche 8, rij 4 Borgbrief  25-1-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Anna Maria requirante Lagemierde / Poppel  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
221v t/m 222v, fiche 
8, rij 4 

Borgstelling  1-2-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel executeur   
Goutsmits, Anna +  21-1-1806 wed.v. 
Lambert Verbaanderd 

erflaatster Hulsel  

Hoosemans, Johan Franciscus secretaris   
van Loon, Mathias borg   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
223 t/m 224, fiche 8, 
rij 5 

Testament  11-2-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Hendrik * testateur Hoogemierde  
Leijtens, Petronella e.v. * testatrice   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
224v, fiche 8, rij 5 Borgbrief  18-2-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Helena requirante Lagemierde / Veldhoven  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
225 en 225v, fiche 8, 
rij 5 

Schuldbekentenis  in marge: aflossing 1809 24-2-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Gerrit schuldenaar / debiteur Hoogemierde  
van Eijndhoven, Franscis geldschieter / crediteur Lagemierde  
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Lemmens, Jan B. schepen 1809   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
226, fiche 8, rij 5 Borgbrief  26-3-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tops, Catharina requirante Lagemierde / Antwerpen  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
226v en 227, fiche 8, 
rij 5 

Toestemming in huwelijk  26-3-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Joanna wed.v. Jan Tops moeder / toestemster Lagemierde  
Tops, Catharina a.s. bruid Antwerpen  
Lievens, Willem a.s. bruidegom (geb.: Gemert) Antwerpen  
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
227v t/m 230, fiche 8, 
rij 5 

Erfdeling goederen voorheen leenroerig aan 
Tuldel 

20-7-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jacobus condivident 1e kavel ½ (west) de Twee Lopenzade 
( leengoed van Tuldel) , 1 
lopst. 

Jan Jacobs (o), de condivid. 
(w), Jacobus Fiers (z), 
akkerstraatje (n) 

Verhagen, Anthonij Michiel e.v. * mede condivident   
Lemmens, Dingena * condividente 3e kavel den Solberg, 1 lopst. 37 

roeden 
Hermanus Janssens (o, w), 
Mathijs Leesten (z), een 
akkerweg (n) 

Jacobs, Jan e.v. # mede condivident   
Lemmens, Klazina # condividente 2e kavel ½ (oost) de Twee Lopenzade 

(leengoed van Tuldel), 1 lops. 
de condivident (o), Jacobus 
Lemmens (w), Jacobus Fiers 
(z), akkerstraatje (n) 

Lemmens, Jacobus + erflater / enige zoon 
van ^ 

  

Lemmens, Jan Jacobus + ^    
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
230v, fiche 9, rij 1 Borgbrief  1-5-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lamien, Hendrina requirante Hulsel / Rijen  
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
231 t/m 232, fiche 9, 
rij 1 

Machtiging  17-5-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mosselvelde, Gerardus Ilgidius rooms pastor / 
constituant 

Hulsel  

van den Braak, Johannis Hiacintus  procureur / 
gemachtigde 

sHertogenbosch  
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Emmers, Johanna Maria Geertruij + 
wed.v. Wilhelmus Libertus van Herck 

   

Fenema notaris sHertogenbosch  
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
232, fiche 9, rij 1 Registratie van borgbrief d.d. 4-1-1776  ~ 6-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panis, Johannis ca. 2 jr. zoon van * (geb.: Veldhoven) Duijsel 
(Duizel) 

 

Panis, Willem * vader   
van den Oetelaar, Johanna e.v. * moeder   
Brocx, L. sectretaris  Veldhoven  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
232v, fiche 9, rij 1 Aanstelling voogd  12-7-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijk, Adriaan toeziender   
van Ostade, Joseph + daarvoor toeziender   
Claasen, (onm.kind. *) Adriaan +  Hoogemierde  
Lemmens, Catharina + moeder van *   
Verhagen, B. schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Marten schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
233, fiche 9, rij 1 Machtiging  12-7-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Anna Maria constituante   
Popeliers, Peter constituant   
van Leend, Elizabeth constituante   
van Leend, Hendrik constituant   
van Leend, Adriaan mede constituant   
Laats, Hendricus idem   
van Leend, Jenneken mede constituante   
Hoosemans, Johan Franciscus secretaris / 

gemachtigde 
  

Lemmens, Marten schepen Hoogemierde  
Huijbregts, Wouter schepen   
Verhagen, Bartel loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
233v t/m 237, fiche 9, 
rij 1 

Staat en inventaris  16-7-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Anthonij wedn.v. Johanna 
van Rooij  

inventarisant / a.s. 
bruidegom 

  

Hanegraaff, Peter toeziender / requirant   
Vromans, (3 onm.kind.) Anthonij    
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Lemmens, Jan requirant / vervangend 
toeziender 

  

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
237v, fiche 9, rij 2 Borgbrief  3-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Anna Maria requirante Hoogemierde / Poppel  
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
238 t/m 239, fiche 9, 
rij 2 

Verklaring kar met lompen naar Breda 10-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Marks, Cornelis boerenknecht bij * / 
deponent 

  

Huijbregts, Pieter * vrachtrijder  Hoogemierde  
  Breda   
van Pelt  Lier  
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
239v, fiche 9, rij 2 Borgbrief  9-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Maria requirante Hoogemierde / Breda  
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
240, fiche 9, rij 2 Aanstelling voogden  21-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Adriaan voogd   
Willems, Peter toeziender Moergestel  
van de Zanden, (3 onm.kind.*) Anthonij 
+ 

   

Willems, Maria moeder van *   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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240v t/m 244v, fiche 
9, rij 2 

Staat en inventaris o.a. huijsorloge, bijen 21-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Maria wed.v. Anthonij van de 
Zanden 

inventarisante Lagemierde  

van de Zanden, (3 onm.kind.) Anthonij    
Lemmens, Adriaan voogd / requirant   
Willems, Peter idem   
 knecht / crediteur   
Willems, Jan crediteur   
 dienstmeid / creditrice   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
244v t/m 246v, fiche 
9, rij 3 

Overeenkomst / huw.voorwaarden  23-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Adriaan voogd /partij enerzijds Lagemierde  
Willems, Peter toeziender / part.enerz. Moergestel  
van de Zanden, (3 onm.kind.: * 10, 3 en 
ruim 1 jaar oud ) Anthonij + 

partij enerzijds   

Willems, Maria moeder van * / a.s. 
bruid / partij anerzijds 

  

Willems, Steven P. a.s. bruidegom /partij 
anderzijds 

  

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
247, fiche 9, rij 4 Borgbrief  28-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Smolders, Lambert requirant Lagemierde / Oerle (Aerle ?)  
Swaanen, C. schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
247v, fiche 9, rij 4 Toestemming in huwelijk  31-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Helena wed.v. Peter Dijkmans toestemster Hulsel  
Dijkmans, Magerata (Margareta) 24 jr. dochter / a.s. bruid Turnhout  
Bosch, Martinus Eduardus 40 jr. akkerman / a.s. 

bruidegom 
Turnhout  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
248, fiche 9, rij 4 Borgbrief  9-9-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Swaanen, Anna e.v. * requirante Lagemierde / Hapert  
Verstappen, Jacobus *    
Verstappen, Hendricus zoon / requirant   
Verstappen, Cornelis zoon / requirant   
Swaanen, C. schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
248, fiche 9, rij 4 Borgbrief  12-9-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Johanna requirante Hoogemierde / Baarle Nassau  
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
248v, fiche 9, rij 4 Borgbrief  29-9-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervugt, Hendrik requirant Hulsel / Hapert  
van den Borne, H. schepen   
Linkels, J. schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
249, fiche 9, rij 4 Aanstelling voogden  9-10-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Naaijkens, Jan voogd   
Michielsen, Cornelis (Michelse) toeziender Poppel  
van Ham, (4 onm. kind. *) Jan +  Lagemierde  
van der Hijden, Anna Maria (van der 
Heijden) 

moeder van *   

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
249v t/m 251, fiche 9, 
rij 4 

Staat en inventaris  9-10-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Hijden, Anna Maria wed.v. Jan 
van Ham (van der Heijden) 

inventarisante / a.s. 
bruid 

  

Naaijkens, Jan voogd / requirant   
Michelsen, Cornelis idem   
van Ham, (4 onm. kind.) Jan    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
251 t/m 252, fiche 9, 
rij 4 

Overeenkomst / huw.voorwaarden  11-10-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Meulenberg, Hendrik wedn.v. ….. a.s. bruidegom / partij 
enerzijds 

  

van der Hijden, Anna Maria wed.v. Jan 
van Ham (van der Heijden) 

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

  

Naaijkens, Jan voogd / part.anderzijds Lagemierde  
Michielsen, Cornelis toeziender / idem   
van Ham, (4 onm.kind. *) Jan    
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
252, fiche 9, rij 5 Borgbrief  25-10-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Johanna requirante Lagemierde / Vessem  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
252v, fiche 9, rij 5 Borgbrief  25-10-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Petronella requirante Lagemierde / Hapert  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
252v en 253, fiche 9, 
rij 5 

Aanstelling voogden  10-12-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Baijens, Anthonij (Beijens) voogd   
Panjoel, Cristiaan toeziender   
Schoormans, (2 onm.kind. *) Cornelis +    
Luijten, Catharina moeder van *   
Huijbregts, Wouter loco schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
253v en 254, fiche 9, 
rij 5 

Inventaris  24-12-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Hendrik erfgen./ inventarisant   
Panenborg, (onm.kind.) Peter + erfgenamen   
Adriaanssen, Hendrik + erflater   
Schoormans, Josephus huurder ?   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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254v t/m 267, fiche 9, 
rij 5 

Rekening nalatenschap  8-1-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Ostade, Leonardus administrateur   
Goutsmits, Anna + wed.v. Lambert 
Verbaanderd 

erflaatster   

Verbaanderd, Jan zoon   
Verhagen, Bartel executeur testamentair   
Hoosemans, J.F. koper hout  
Linkels, Jan debiteur   
Fabrie, Abraham huurder / crediteur   
de Kort, Peter huurder Diessen  
Goutsmits, (erven) Peter debiteuren   
Verhagen, Bartel schout / debit. /credit.   
Janssen, Peter debiteur   
Verbaanderd, Hendrik debiteur   
Dijkmans, Jacobus debiteur   
Krol, Francis debiteur   
……, wed.v. Peter van der Aa debitrice   
Swaans, Lambert debiteur   
van Akkerveeken, Johannes debiteur   
Janssens, Hermanus debiteur   
Beijens, N. borgemr. / debiteur Lagemierde  
Tops, Arnoldus smid / crediteur   
van Hees, Arnoldus armmr. / crediteur   
Goutsmits, Peter crediteur   
van Loon, Hendrik crediteur   
Baasten, J.F.J. advocaat / crediteur Tilburg  
Seijen procureur / crediteur Hilvarenbeek / Diessen  
Hanegraaff ontvanger / crediteur   
Hoosemans, J.F. secretaris / crediteur   
Crullenberg procureur / crediteur   
Verbunt, J.A. ontvanger / crediteur Tilburg  
Leesten, Mathias crediteur   
van Loon, Mathias crediteur (winkelwaren)  
de Kort, Peeter Denis  (Hilvarenbeek ?)  
 ontvanger sHertogenbosch  
  Vessem  
  Kastelre (Castelre)  
  Bladel  
  Reusel  
  Hulsel  
Hertogs, Peter metselaar / crediteur   
Huijbregts, Wouter schepen / loco schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
267, fiche 10, rij 2 Borgbrief  9-1-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leppes, Jan (Leppens) requirant Hulsel / Turnhout  
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   

 
fiche 10, rij 2 en 3 Index  1804 -1807 

Einde oktober 2010 
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