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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 en 1v, fiche 1, rij 1 Vestiging van rente vergeten bij eerder transport 10-1-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Jacobus rentgelder aansteede, Hoogemierde  
Popeliers, Peeter e.v. *    
van Leend, Anna Maria *    
Leuijts, Hendrik (Luijts)  Rijen  
van Leend, Adriaan    
van Leend, Elizabeth    
van Leend, Hendrikus    
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2, fiche 1, rij 1 Aanstelling voogden  10-1-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik voogd   
Lurinks, Adriaan toeziender   
Verbaandert, Jan + * vader   
Lurinkx, Engelina wed.v. * moeder   
Lurinkx ?, Hendrina (moet 
waarschijnlijk zijn: Verbaandert !) 

dochter (onm.)   

Lurinkx ?, Michiel zoon (onm.)   
Lurinkx ?, Franciscus zoon (onm.)   
Lurinkx, Maria Elizabeth dochter (onm.)   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v  t/m 28 en 29v t/m 
31, fiche 1, rij 1 

Boedelrekening  19-1-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Anna +  wed.v. Lambert 
Verbaandert 

erflaatster Hulsel  

Goutsmits, Jan erfgenaam   
Goutsmits, Cornelis idem   
Goutsmits, Pieter idem   
Goutsmits, Jenne erfgename   
Goutsmits, Petronella idem   
Lemmens, Wouter voogd   
Aarts, Arnoldus erfgen. / (onm.)   
van Ostade, Leonardus administrateur   
van Leend, Jacobus    
Verbaanderd, (erfgen. *) Peeter erfgen.   
Verhagen, Bartel executeur   
Hoosemans, J.F. secretaris / verkoper 

q.q. 
  

Dijkmans, Cornelis koper huizinge, Lagemierde  
  de Hijlaaren straatje (o), Adriaan Otten 

(w), Jan van Dooren (z), 
Peeter Janssen (n) 
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Jacobs, Jan koper de hijvelden in den Gulden 
hoek 

een straatje (o), Michiel van 
Beers (w), Adriaan van de 
Zanden (z ?), den Armen (n) 

van Gils, Adriaan koper het hijveld in de Hijlaaren als onder 
  het bovenste land in de 

Hijlaaren 
als onder 

  parceel van Maaijke Philipse 
hijveldt 

als onder 

  ½ de Hijlaaren Michiel van Beers (o), Jan 
van Dooren (w), Jan Baptist 
van Loon (z), verkoper q.q. 
(n) 

  den Haverdries  
  den Guldenhoek beemd over 

de Aa 
 

  part in Joost Schuurmans 
beemd 

de stroom (o), de straat (w), 
Jan Jacobs (z), Hermanus 
Janssens (n) 

  den Ponds akker  
  ½ den (andere) Pondsakker straatje (o), Hermanus 

Janssens (w), (vrouw)Jan 
Naaijkens (z), het Berke 
straatje (n) 

Verhagen, Bartel koper den Leenakker akkerweg (o), Peeter 
Hanegraaff (w), erve 
Dijkmans (z, n) 

Dijkmans, Cornelis koper den Grooten beemd Hermanus Janssens (o, z), de 
rivier (w), de erfgen. 
Godefridus Janssens (n) 

  den Zandkuijl Jacobus Lemmens (o), 
Hermanus Janssens (w), 
Jacobus Fiers (z), straatje (n) 

Huijbregts, Wouter koper ………. de erfgen. Godefridus 
Janssens (o), de rivier (w), 
Jan van Hoof (z), Hermanus 
Janssens (n) 

van Loon, Mat. koper den Hoogenmierdse akker Hermanus Janssen (o), een 
straatje (w), Mathijs Leesten 
(z), een straatje (n) 

Verhagen, Anna Maria wed.v. …… rentgeldster / debitrice   
………., wed.v. Jan van Ham  idem  / debitrice   
Linkels, Jan rentgelder / debiteur   
Lemmens, Jacobus debiteur   
Dijkmans, Jacobus idem Casteren  
 collecteur / debiteur   
Janssens, Peeter debiteur   
van Helmond, Peter debiteur   
Souwen, Nicolaas idem   
………., wed.v. Jan van Overa debitrice   
Schots, Jan debiteur   
Fabrie, Abraham idem   
Snellaars, Willem idem   
van Loon, Matijs crediteur (winkelwaren)  
Leesten, Matijs idem (winkelwaren)  
…….., wed.v. Jan Baptist Lemmens creditrice (boter, brood )  
van Eijndhooven, Franscus crediteur   
Otten, Jan crediteur (hout)  
Vingerhoets, Pero crediteur (reparatie schoenen)  
van Akkerveeken, Jan crediteur   
van Dungen, Willem crediteur (nieuwe schoenen)  
Tops, Arnoldus smid / crediteur   
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Brok, Adriaan crediteur   
Engelen, Jan crediteur Turnhout  
Huijbregts, Wouter crediteur   
van den Heuvel, Jan crediteur   
Dijkmans, Cornelis crediteur   
…….., wed.v. Peter Dijkmans creditrice   
van Loon, Matijs crediteur   
van Hees, Arnoldus crediteur (bier)  
Dijkmans, Theodorus crediteur   
Teedaalen, de Heer ……. (Theedaalen)  den Haag / sGravenhage  
Schij, Hr. …….(Scheij) pastoor Lagemierde  
 pastoor Hulsel  
Fabrie, Abraham    
Verhagen, Anna Maria debitrice   
van Ham, Anna Maria debitrice   
Leesten, Frans debiteur / crediteur   
den Armen van Lagemierde gelegateerde   
den Armen van Hulsel idem   
de Roomsche kerk te Lagemierde idem   
de Roomsche kerk van Hulsel idem   
…….., wed.v. Jan van Heusden + creditrice   
van den Heuvel, ……… crediteur Tilburg  
de LaCourt, P. advocaat / crediteur   
Hoosemans, J.F. secretaris / crediteur   
Crullenberg, …….. procureur / crediteur Bladel  
Martinie, B.A. rentmr. / ontvanger   
van Heusden, Cornelis collecteur / crediteur   
Paridaans, Wouter armmeester / crediteur   
Janssen, Hermanus idem   
Peeters, Jan crediteur   
Vieweg ? drukker / crediteur (prentje ?)(krantebericht)  
Janssen, …….. chirurgijn / crediteur Duizel  
van der Ceelen, Willem crediteur   
Naaijkens, Jan crediteur (kalk)  
Stoffels, Jan crediteur   
Schoondermark, Cornelis crediteur   
Verbaanderd, Hendrik * erfgenaam   
Verbaanderd, Jacobus * idem   
…………, Catharina * (onm.kind van #) idem   
Verbaanderd, Maria #    
Verbaanderd, Jan + ^    
Verbaanderd, Jan  zoon v. ^ /erfgenaam   
Verbaanderd, Cornelis  idem   
Verbaanderd, Adriaan idem   
Verbaanderd, Hendrina dochter v. ^ / erfgen.   
Verbaanders, Hendrina + e.v. ##    
Smolders, Cornelis +  ##    
Smolders, Petronel  dochter v. ## / erfgen.   
Smolders, Cornelis  zoon v. ## /erfgenaam   
Smolders, Adriana  dochter v. ## / erfgen.   
Smolders, Mechteld  idem   
Smolders, Wilhelmina  idem   
Smolders, Lambert  zoon v. ## / erfgenaam   
Verbaandert, Maria + e.v. ^^    
van Leend, Jan Baptist + ^^    
van Leend, Jacobus zoon v. ^^ / erfgenaam   
van Leend, Jan idem   
Snijers, (onm. voorkind.) Wouter erfgenamen   
Huijbregts, Jan (in marge)    
van Ostade, Leonardus e.v. *#    
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Verhagen, Johanna *#    
Verhagen, Margo + ***    
van Loon, Michiel (i.n.v. vrouw) erfgen.van ***   
Snels, Dielis (i.n.v. vrouw Maria Anna 
van de Zande) 

idem   

Lemmens, Jan Baptist (wedn.) idem   
Goutsmits, Peeter + ###    
Goutsmits, Jan erfgen.van ###   
Goutsmits, Cornelis idem   
Goutsmits, Peeter idem   
Goutsmits, Jenne idem   
Goutsmits, Petronella ^^^ idem   
Lemmens, Wouter voogd   
Aarts, Arnoldus (onm.) erfgen. van ###   
Huijbregts, Wouter schepen / loco schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
van der Souwen, Johannes     
van Beers, A.    
van der Steen, W. e.v.  ^^^    
van de Sande, Johanna    
Lemmens, Cornelis    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28, fiche 1, rij 5 Borgbrief  14-1-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Hout, Jan requirant Hulsel / Turnhout  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28v en 29, fiche 1, rij 
5 

Toestemming in huwelijk  14-1-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Hout, Jacobus vader / toestemmer Hulsel  
van de Gevel, Elizabeth moeder   
van den Hout, Jan zoon / a.s. bruidegom Turnhout  
Adriaanssen, Johanna Maria 21 jr. * a.s. bruid Turnhout  
Adriaanssen, Jacobus  vader van *   
Cornelissen, Adriana moeder van *   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31, fiche 2, rij 1 Borgbrief  23-1-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Peeter requirant Hoogemierde / Dongen  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v en 32, fiche 2,rij 1 Machtiging  10-2-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Koppens, Jan constituant Bladel  
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Verspaandonk, Hendrik constituant Hoogemierde  
Verspaandonk, Jan Francus idem   
Heestermans, Jan e.v. * idem Goirle  
Panenborg, Petronella *    
Panenburg, Hendrina constituante Lagemierde  
van den Bogt, Johanna idem Turnhout  
Adriaans, Hendrik + # erflater   
Bressers, Margo + e.v. #    
Hoosemans, Johan Franciscus secretaris / gemacht.   
Verhagen, Bartel schout   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Martens, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v, fiche 2, rij 1 Aanstelling borgemeesters  12-2-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Jan Hendrik borgemeester 1807 Hoogemierde  
van Ostade, Lindert idem Hulsel  
Verhagen, Bartel schout civiel   
van den Borne, Hendrik schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 en 33v, fiche 2,rij 1 Verklaringen betr. (opzettelijke ?) 

persoonsverwisseling 
18-2-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Engelen, Adriaan * deponent   
Koks, Maria e.v. * deponente   
Verhagen, Bartel schout / requirant   
Ruijsenaars, Jan     
de Wild, Renier ca. 28 jr.    
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34, fiche 2,rij 1 Borgbrief  18-3-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Naaijkens, Petronella requirante Lagemierde / Alphen  
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34, fiche 2,rij 1 Borgbrief  27-3-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Laurens requirant Lagemierde / Tilburg  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v t/m 36v, fiche 2, 
rij 1 

Erfdeling  29-9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Havermans, Maria * condividente   
Besters, Cornelis e.v. * mede condivident 1/3 in ’t groot hijveld, 

Lagemierde 
de hijde (o), Bartel Verhagen 
(w), ander deel (z), de straat 
(n) 

  den Donkbeemd, 2 lopst. Jacobus Lemmens (o), de 
rivier (w), Jacob van Dijk (z), 
de wed. Michiel Havermans 
(n) 

  den horst in den Donkbeemd, 
4 lopst. 10 roeden 

de eigenaren (o, w, z, n) 

  ½ den Lemmens beemd, 1 
lopst. 19 roeden 

de eigenaar (o), de rivier (w), 
(vrouw)Peeter Hanegraaff 
(z), Arnoldus van Hees (n) 

het Kantoor der Domijnen van Braband rentheffer   
Havermans, Willem vader van * en #   
Linkels, Maria + moeder van *   
Roosen, Adriaan voogd   
Martens, Willem toeziender   
Hermans, Elizabeth moeder van #   
Havermans, (2 onm.kind. #) Willem condividenten 2/3  het groot hijveld, 

Lagemierde 6 lopst. 8 2/3 r. 
de hijde (o), Bartel Verhagen 
(w), de wed. Michiel 
Havermans (z), Cornelis 
Besters (n) 

  ½ den Lemmens beemd, 1 
lopst. 19 roeden 

de wed. Michiel Havermans 
(o), de eigenaars (w), Peter 
Hanegraaff (z), Arnoldus van 
Hees (n) 

  het Gagelrijt, 2 lopst. 3 
roeden 

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

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37, fiche 2, rij 2 Borgbrief  6-4-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snellaarts, Maria requirante Lagemierde / Teteringen  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v, fiche 2, rij 2 Borgbrief  18-4-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Adriaan requirant Lagemierde / Goirle  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
38, fiche 2, rij 2 Borgbrief  9-5-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gestel, Jacobus requirant Hoogemierde / Ravels  
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38v, fiche 2, rij 2 Borgbrief  5-6-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts ?, Joanna Lucia * requirante Hoogemierde / Goirle  
Huijbregts, Catharina moeder van *   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan B. schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39, fiche 2, rij 2 Borgbrief  6-9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goorissen, Petronella requirante Lagemierde / Meersel 
(Fransch keizerrijk) 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v, fiche 2, rij 2 Aanstelling curator  22-9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Botermans, Dionisius curator Tilborg (Tilburg)  
Hoosemans, Johanna Norberta  geb.: Tilburg (uitlandig of 

niet meer in leven ) 
 

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Huijbregts, W loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 bis, fiche 2, rij 2 Verkoop vee en roerende goederen  12-9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenburg, Helena wed.v. Adriaan van 
de Ven 

verkoopster Lagemierde  

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

 

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

Erfdeling  19-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gils, Adriaan e.v. *    
Stroobants, Johanna * condividente 1e kavel 1/3 huijs, stal en hoff, met 

den dries en aangelag, ca. 3 
lopst. ,Lagemierde, het 
Vloeijeijnd  

Peeter Janssen (o), Jan 
Stroobants (w), de straat (z), 
Adriaan van Boxel (n) 

  1/3 den Daalakker, het geheel 
3 lopst. 18 roeden 

Mathijs van Loon (o), 
Arnoldus van Hees (w), 
Adriaan van Boxel (z), de 
straat (n) 

  ca. 2 lopst. in de Braak, het 
geheel 4 lopst. 55 roeden 

de hijde (o, z), Adriaan van 
Boxel (w), Jan Stroobants (n) 

  1/3 (midden) in het middelste 
Land, het geheel 3 lopst. 6 
roeden 

Adriaan van Boxel (o), Jan 
Stroobants (w), de wed. 
Nicolaas van Loon (z, n) 

  ½ den Hangbeemd (n), het 
geheel 1 lopst. 38 roeden 

de hijde (o), Adriaan van 
Boxel (w), de rivier (z), de 
straat (n) 

  ½ den halven Hoeksbeemd, 
het geheel 1 lopst. 10 roeden 

de rivier (o), de wed. Adriaan 
van de Ven (w), Jan 
Stroobants (z), Adriaan Otten 
(n) 

  ½ hijveld in de Hijlaaren, het 
geheel 2 lopst. 

Jan van Dooren (o, w, n), 
Adriaan van Boxel (z) 

van Boxel, Adriaan e.v. # (van Boxsel)    
Stroobants, Maria # (Strobants) condividente 2e kavel kamer aan de huizingen (o) 

met 1/3 in den hof 
Adriaan Vloemans (o), 1e 
kavel (w), de straat (z), Jan 
Stroobants (n) 

  ½ hijveld in de Hijlaaren, 2 
lopst. 

de condivid. (o), Jan 
Stroobants (w), Adriaan 
Otten (z, n) 

  1/3 den Daalakker, het geheel 
3 lopst. 18 roeden 

Mat. van Loon (o), Adriaan 
van Gils (w), Jacob Fiers (z), 
Jan Stroobants (n) 

  2 lopst.  in de Braak, het 
geheel 4 lopst. 55 roeden 

…… (o), Adriaan van Gils 
(w), de hijde (z), Jan 
Stroobants (n) 

  1/3 (o) in het middelste 
perceel, het geheel 3 lopst. 6 
roeden 

de wed. Nicolaas van Loon 
(o, w), Adriaan van Gils (z), 
…… (n) 

  ½ den Hangbeemd, het 
geheel 1 lopst. 32 roeden 

de hijde (o), …… (w), de 
rivier (z), de straat (n) 

  ½ de Hijlaaren (w), het 
geheel 2 lopst. 

Jan van Dooren (o, w, n), 
Adriaan van Gils (z) 

  ca. 1 lopst. 37 roeden in het 
aangelag 

Adriaan van Gils (o), een weg 
(w), Jacobus Fiers (z), Jan 
Stroobants (n) 

  den Gooijen hof, 2 lopst.  Jan Otten (o), de wed. 
Adriaan van de Ven (w, z), de 
straat (n) 

Stroobants, Jan condivident 3e kavel perceel in het aangelag, ca. 3 
lopst. 

Peter Janssen (o), Adriaan va 
Gils (w), Jacobus Fiers (z), de 
kind. Cornelis Willems (n) 

  schuur, schop, driesken, 1/3 
den hof 

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

  1/3 den Daalakker, het geheel 
3 lopst. 18 roeden 

Adriaan van Boxel (o, z), 
Jacob Fiers (w), Adriaan 
Verbaandert  (n) 
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  parceel in de Braak, het 
geheel 4 lopst. 55 roeden 

Adriaan van Gils (o), de hijde 
(w), C. Woestenberg (z)(n ?) 

  den Schuurmans akker, 57 
roeden 

de wed. Nicolaas van Loon 
(o, z), de hijde (w), Adriaan 
Vloemans (n) 

  1/3 het middelste land (w), 
het geheel 3 lopst. 6 roeden 

Adriaan van Gils (o), de wed. 
Nicolaas van Loon (w, n), Jan 
Otten (z) 

  den Vonderbeemd, 1 lopst. 22 
roeden 

Hermanus Janssen (o, z), de 
stroom (w), Mathijs van Loon 
(n) 

  ½ den halven Hoeksbeemd, 
het geheel 1 lopst. 10 roeden 

Adriaan van Gils (o), Adriaan 
van de Ven (w), straatje (z), 
……. (n) 

  hijveld in de Hijlaaren, 30 
roeden 

straatje (o), …….. (w, z, n) 

de Kort, Johanna + e.v. ^ moeder / erflaatster   
Strobants, Goijert + ^ vader   
de Kort, Jan + erflater   
het Kantoor der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de kerk te Lagemierde renthefster   
het Kantoor der Domijnen  rentheffer   
het Rijk (vroeger Abdij van Everboode) rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 t/m 50v, fiche 2, rij 
3 

Erfdeling  29-9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vingerhoets, Antonij e.v. *    
Willems, Petronella * condividente 1e kavel huijs, hof en aangelag, 

Lagemierde, het Mispeleijnde 
, 1 lopst. 15 roeden 

Jan van Dooren (o), de 
gemeente (w), Adriaan van 
de Zande c.s. (z), de straat (n) 

  1/3 den dries aan ’t verbrand 
huijs, 40 ½ roeden 

Cornelis Swaanen (o), 
Antonij Vromans (w), de 
straat (z), de wed. Lambert de 
Bruijn (n) 

  het hijveld in de Gulle hoeke, 
2 lopst. 36 roeden 

de hijde (o), de wed. Cornelis 
Willems (w), Wouter 
Verzand (z), Adriaan van de 
Zanden c.s. (n) 

den Arme van Lagemierde rentheffer   
het Kantoor der Domijnen rentheffer   
Willems, Peeter condivident 2e kavel Moergestel  
  ½ den Molendries (n), het 

geheel 2 lopst., Lagemierde 
de rivier (o), de pad (w), 
Norbert Willems (z), Jacobus 
Lemmens (n) 

  ½ den Kerkenakker, het 
geheel 2 lopst. 49 roeden 

de pad (o), de kerkweg (w), 
Norbert Willems (z), (vrouw) 
Peeter Janssens (n0 

het Kantoor der Geestelijke goederen rentheffer   
Willems, Steeven e.v. #    
Willems, Anna Maria # condividente 3e kavel het Vloebeemdeken, 1 lopst. 

12 ½ roeden, Lagemierde 
de rivier (o), de straat (w), 
Franscus Leesten (z), Pieter 
Janssen (n) 
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Willems, Johannis condivident 4e kavel Tilburg  
  land en groes in de Knol, 2 

lopst. 4 roeden, Lagemierde 
Cornelis Swaanen (o), de 
wed. Cornelis Willems (w), 
Franscus Leesten (z), de 
gemeene straat (n) 

  driesken in ’t hijveld van 
Prijn van der Linden, 1 lopst. 

Michiel van Beers (o), 
Hendrik van Loon (w), 
Willem van Beers (z), eenen 
akkerweg (n) 

  het Land in het hijveld, 31 
roeden 

de wed. Hendrik van Loon 
(o), Willem van Beers (w, z), 
akkerweg (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
Willems, Norbert condivident 5e kavel ½ den Meulendries (z), het 

geheel 2 lopst. 33 roeden, 
Lagemierde 

de rivier (o), de pad (w), 
Peter Willems (z), Hermanus 
Janssens (n) 

  ½ den Kerkakker, het geheel 
2 lopst. 49 roeden 

de pad (o), de kerkweg (w), 
de kind. Strobants (z), Peter 
Willems (n) 

Willems, Cornelis Peter + vader / erflater   
Claassen, Maria Peter + moeder / erflaatster   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
51 t/m 57, fiche 2, rij 4 Erfdeling  26-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Marks, Bastiaan (Merks) condivident 1e kavel keuken, stal, schuur, ½ hof, ½ 
aangelag (w), het geheel 1 
lop. 37 roeden, Hoogemierde 

Adriaan Willems (o), de 
straat (w), Cornelis Janssen 
(z), Joseph Schoormans (n) 

  perceel nevens Jan Wouters, 
1 lopst. 4 roeden 

Mathijs van Vessem (o), 
Jacobus Dijkmans (w), de 
hijde (z), Gerrit Kools (n) 

  ½ den hijkant (w), het geheel 
53 roeden 

(vrouw)Adriaan Willems (o, 
z, n), Gerrit Kools (w) 

  ½ Land in den Hoek, het 
geheel 1 lopst. 39 roeden 

(vrouw) Adriaan Willems (o), 
Josephus van Giesbergen (w), 
de kind. Lambert Jacobus van 
den Borne (z), Jacobus 
Dijkmans (n) 

  het half Beemdeken aan de 
Langvoort, 30 roeden 

’t Rijk Holland (o), de rivier 
(w), de hijde (z), Jan Hendrik 
Luijten (n) 

  ½ den Hijkant (o), 50 roeden (vrouw) Adriaan Willems (o, 
n),  Gerrit Kools (w), de 
condiv. (z) 

  ½ den Langenakker, het 
geheel 1 lopst. 18 roeden 

Adriaan Wittens (o), Jan 
Hendrik Luijten (w), de hijde 
(z), Josephus Larmit (n) 

  perceel in het Leen, 36 
roeden 

de wed. Hermanus Dijkmans 
(o), Adriaan Wittens (w), den 
Armen (z), (vrouw) Adriaan 
Willems (n) 

  ½ ’t Leen hijveld Hermanus Dijkmans (o), 
Adriaan Wittens (w), den 
Armen (z), ……. (n) 

  put en oven met 2e kavel  
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het Kantoor der Geestelijke goederen rentheffer   
het Rijk (eerst Abdij van Everboode) rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Marks, Antonij condivident compensatie in geld  
Willems, Adriaan e.v. *    
Marks, Maria * condividente 2e kavel kamer, kelder, kleijn 

opkamerken, ½ groten hof, ½ 
aangelag (w), kamer, hof, 
Hoogemierde, het geheel 1 
lopst. 37 roeden 

Bastiaan Marks (o), Cornelis 
Janssens (w), de kind. 
Lambert van den Borne (z), 
de straat (n) 

  ½ den Hijkant, het geheel 53 
roeden 

Bastiaan Marks (o), Josephus 
Larmit (w), Adriaan Willems 
(z), Jacobus Dijkmans (n) 

  ½ den Hoek, het geheel 1 
lopst. 39 roeden 

de kind. Lambert van den 
Borne (o), Bastiaan Marks 
(w), Jacobus Dijkmans (z, n) 

  den Dries aan den hijkant, 1 
lopst. 39 roeden 

Hendrik van den Borne (o), 
Jan Hendrik Luijten (w), 
Josephus Larmit (z), Cornelis 
Dijkmans (n) 

  ½ den Hijkant, het geheel 50 
roeden 

Jacobus Dijkmans (o, n), 
Bastiaan Marks (w, z) 

  ¼ in de Smeel, 39 roeden Jan Hendrik Luijten (o), de 
straat (w), Adriaan Willems 
(z), Hendrik Wittens (n) 

  ½ den Langen akker, het 
geheel 1 lopst. 18 roeden 

Josephus Larmit (o), de hijde 
(w), Bastiaan Marks (z), 
Adriaan Wittens (n) 

  den Philips nieuw Meis of 
hijbogt, 1 lopst. 16 roeden 

Adriaan Joris Lemmens (o), 
Bastiaan Marks (w), Peter 
Adams (z), de hijde (n) 

  ½ het Leen hijveld de wed. Hermanus Dijkmans 
(o), Bastiaan Marks (w, z), 
Jan van den Heuvel (n) 

Marks, Wouter condivident 3e kavel Reusel  
  2/3 den Beemd over de Aa, 1 

lopst. 26 roeden, 
Hoogemierde 

de hijde (o), de erfgen. 
Hendrik van de Zanden (w, z) 
,  Mathijs van den Berg (n) 

  2/3 in het Eeursel daaraan, 26 
roeden 

de hijde (o), de erfgen. 
Hendrik van de Zanden (w), 
Mathijs van den Berg (n) 

    
Marks,Adriaan + (Merks) vader / erflater Hoogemierde  
Bastiaansen, Wilhelmina + moeder / erflaatster   
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v, fiche 2, rij 5 Borgbrief  30-9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborg, Adriana requirante Lagemierde / Hilvarenbeek  
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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58, fiche 2, rij 5 Aanstelling voogden  6-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaansen, Adriaan voogd Westelbeers  
Adriaanssen, Cornelis toeziender   
Adriaansen, (onm. kind) Maria +    
van den Borne, Hendrik schepen Hulsel  
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58v t/m 59v, fiche 2, 
rij 5 

Verkoop vee en roerende goederen  12-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Johanna wed.v. Jan Baptist 
Lemmens 

verkoopster Hoogemierde  

Lemmens, Cornelis zoon / koper   
Lemmens, Elizabeth * dochter   
Kaas, Josephus e.v. *    
Lemmens, Johanna # dochter Poppel  
van Ivo, Peeter e.v. #    
Verhagen, Albertus voogd van ^ Weelde  
Baks, (3 onm.kind. ^) Cornelis    
Lemmens, Adriana Maria + dochter / moeder van ^   
Lemmens, Maria Catharina ** dochter   
Geerts, Anthonij e.v. **    
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60 t/m 61, fiche 3, rij 1 Cassatie van verkoop man was door vrouw niet 

gemachtigd ! 
21-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Snels, Elgedius * verkoper Ravels  
van de Zanden, Maria Anna e.v. *    
Luijten, Catharina koopster 1/3 steede, Hoogemierde  
Huijbregts, Wouter schepen   
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v en 62, fiche 3, rij 
1 

Overeenkomst  29-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Petronella Franscis partij enerzijds Hoogemierde  
(inwonend bij * ) 

 

Lemmens, Jan Baptist * partij anderzijds   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v t/m 66v, fiche 3, 
rij 1 

Erfdeling  12-12-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geerts, Antonij condivident 1e kavel (deel) huis, hoff, kelder en 
opkamer 

 

  1/3 aangelag, het geheel 2 
lopst. 13 roeden 

de kamer (o), de condivident 
(w, z), de straat (n) 

  2/3 de aansteede, het geheel 2 
lopst. 54 roeden 

kind Wouter van de Gevel (o) 
, de kind. Jan Geerts (w), de 
wed. Adriaan Joris Lemmens 
(z), de condivident (n) 

  den Looijen hoeff, 3 lopst. 7 
roeden 

Albert Riebergs (o), de wed. 
Adriaan Joris Lemmens (w ?, 
n) , de kind. Wouter van de 
Geevel (z) 

  de Koole steede, 1 lopst. 17 r. Antonij Vromans (o), de 
gemeente (w, z), de wed. 
Adriaan Joris Lemmens (n) 

  perceel agter den hof, 1 lopst. 
19 roeden 

de kind. Jan Geerts (o), 
Antonij van de Zanden (w), 
Wouter van de Gevel (z), de 
condivident (n) 

  den Hijbogt, 25 roeden Jacobus Dijkmans (o), 
Hendrik van den Borne (w), 
de hijde (z, n) 

  den halven Ouden beemd (n), 
den horst daarin met het 
Eeursel daarvoor, het geheel 
3 lopst. 35 roeden 

de kind. Jan Geerts (o), 
Antonij Vromans (w), de 
hijde (z), Mathijs van den 
Berg (n) 

  den Berkel akker, 2 lopst. Jan van den Borne (o, n), de 
straat (w), Antonij Vromans 
(n) 

  den Hijbogt, 50 roeden de wed. Adriaan Joris 
Lemmens (o), Hendrik van 
den Borne (w), Josephus 
Larmit (z), de hijde (n) 

het Kantoor der Geestelijke goederen rentheffer   
Geerts, Jan * +    
Geerts, Antonij zoon v. * / condivid. 

2e kavel 
  

Geerts, Pieter idem   
Geerts, Maria dochter v. */ idem   
Geerts, Elizabeth idem   
Geerts, Petronella idem   
Geerts, Maria Catharina # idem   
Janssen, Tomas e.v. # mede condivident kamer, ½ schuur, (deel) hof, 

Hoogemierde 
de verkrijgers (o, z), Antonij 
Geerts (w, n) 

  1/3 aansteede, het geheel 2 
lopst. 25 roeden 

Antonij Geerts (o), Wouter 
van de Geevel (w, z), de 
verkrijgers (n) 

  den Klaas akker, 2 lopst. 29 
roeden 

Antonij van de Zanden (o), de 
wed. Adriaan Joris Lemmens 
(w), Josephus Larmit (z), de 
kind. Wouter van de Gevel 
(n) 

  het Nieuwveld, 54 roeden de hijde (o, w, z, n) 
  ½ den halven Ouden beemd 

met den horst daarin en een 
de hijde (o), de kind. Antonij 
Geerts (w), Antonij van de 
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Eeursel daaraan, het geheel 3 
lopst. 30 roeden 

Zanden (z), de erfgen. 
Hendrik van de Zanden (n) 

Geerts, Hendrik + erflater Hoogemierde  
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Erfdeling  21-11-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vloemans, Anna Maria * condividente 2e kavel   
Willems, Cornelis e.v. *    
Vloemans, Clazina # condividente 2e kavel Gilze  
Kanters, Cornelis e.v. #    
Vloemans, Maria Catharina ^ condividente 2e kavel Hoogemierde  
Donkers, Jan e.v. ^    
Vloemans, Adriaan condivident 2e kavel Land in de Braak, 2 lopst. 57 

roeden, Lagemierde 
de hijde (o), de gemeente (w), 
Adriaan Otten (z), (vrouw) 
Adriaan van Boxel (n) 

  het Gaspegoud, 1 lopst. 24 
roeden 

Cornelis Woestenberg (o), de 
straat (w), Adriaan Otten (z, 
n) 

  den Hangbeemd, 2 lopst. 33 
roeden 

de hijde (o), de rivier (w), 
erve Larmit (z), Adriaan van 
Boxel (n) 

  den Hellekenshoek, 1 lopst. 
38 roeden 

de rivier (o), de hijde (w), den 
molenweg (z), Abraham 
Fabrie (n) 

Vloemans, Jan condivident 1e kavel huisinge, hof en aangelag, 2 
lopst. 29 roeden, Lagemierde, 
het Vloeijeijnd 

de straat (o, z), (vrouw) 
Theodorus Dijkmans (w), de 
kind. Jacobus Dekkers (n) 

het Kantoor der Domijnen rentheffer   
Vloemans, Antonij mede condivident 2e 

kavel 
den Haage (sGravenhage)  

de Haas, P. notaris sGravenhage  
Vloemans, Cornelis + vader / erflater Lagemierde  
Otten, Margo + moeder / erflaatster Hoogemierde  
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70, fiche 3, rij 2 Borgbrief  23-12-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Adriaan requirant Hoogemierde / Weelde  
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
70v en 71, fiche 3, rij 
2 

Toestemming in huwelijk  23-12-1807 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Jacobus broer / toestemmer Hoogemierde  
van Laarhoven, Martinus oom / idem   
van Laarhoven, Adriaan neef / idem   
van Laarhoven, Jan neef / idem   
van Leend, Adriaan a.s. bruidegom Welde (Weelde)  
Perstijn, Maria Catharina a.s. bruid (geb.: Turnhout) Weelde  
van Leend, Jacobus + vader   
van Laarhoven, Johanna moeder Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v, fiche 3, rij 2 Borgbrief  12-2-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Johanna e.v. * requirante Hoogemierde / Poppel  
Luijten, Godefridus *    
Martens, W. schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71v, fiche 3, rij 2 Borgbrief  12-2-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Godefridus requirant Lagemierde / Poppel  
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72 en 72v, fiche 3,rij 3 Machtiging plaatsvervanger  13-2-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johan Franciscus secretaris / 
gemachtigde van * / 
constituant 

  

Donkers, Johannis * constituant   
Donkers, Catharina * constituante   
Donders, Norbert  e.v. # * constituant i.n.v.   
Donkers, Francina #    
(van) Bles, J. L. notaris Tilburg  
van Crullenberg, Johan Wilhelmus notaris / procureur / 

vervangend gemacht. 
Bladel  

van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Swaanen, Cornelis loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v, fiche 3, rij 3 Borgbrief  18-4-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Smolders, Cornelis requirant Lagemierde / Tilburg  
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
73, fiche 3, rij 3 Borgbrief  met afschr. trouwakte d.d. 13-5-1807 1-5-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lamien, Wilhelmina * requirante Hulsel / Poppel  
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
van de Rijdt, Peter e.v. *  Poppel  
Biemans, J.B. maire / burgemeester Poppel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73v, fiche 3, rij 3 Registratie van borgbrief d.d. 29-7-1807  1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Dungen, Maria Theresia requirante Groot Waspik / Hoogemierde  
van der Meer, P. secretaris Groot Waspik  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74, fiche 3, rij 3 Bewijs van ontvangst / kwitantie  10-6-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beijens, Norbert (Baijens) borgemr. 1805   
van Heusden, Cornelis borgemr. / collecteur 

1804 
  

Leesten, (erfgen.) …….. debiteuren   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
74v, fiche 3, rij 3 Arrest van goederen  6-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabrie, Abraham gerechtsbode / 
arrestant 

  

de Jonge, Mr. F.A. commissaris der 
verponding / 
opdrachtgever 

Oisterwijk (arrondissement-)  

Adams, Peeter schuldenaar  Hoogemierde  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 74v en 75, fiche 
3, rij 3 

Verkoop vee en roerende goederen  
(copie) 

 18-10-1810 ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Michiel verkoper Lagemierde  
Dijkmans, Embregt broer / koper   
Dijkmans, Maria zuster / koopster   
Dijkmans, Catharina idem   
Dijkmans, Elisabeth idem 1/12 in vee en roerend goed  
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
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Hoosemans, J.F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75 en 75v, fiche 3,rij 3 Lijst van schuldenaren (waarsch. beden) begin ontbreekt 11-6-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Thomas c.s. debiteuren Hoogemierde ?  
Janssen, Jan Willem debiteur   
van de Zanden, Ant. idem   
Adriaans, Corstiaan idem Lagemierde  
Dijkmans, (kind.) Jan Baptist debiteuren Hulsel  
Fabri, A.    
Verhagen, B. schout   
Huijbregts, W. schepen   
Martens, W. idem   
Lemmens, J.B. idem   
Swaanen, C. idem   
Lemmens, J. idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
75v en 76, fiche 3,rij 3 Borgbrief  21-6-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Adriaan requirant Lagemierde / Tilburg  
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
76 en 76v, fiche 3,rij 3 Afrekeningen  4-7-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, J.F. gelaste van *   
van de Water, Antonij * borgemr. 1800 Bladel (Hoogemierde)  
Huijbregts, Wouter borgemr. 1801 Hoogemierde  
van Loon, Michiel borgemr. 1802   
Dijkmans, Hermanus borgemr. 1803   
Franssen, Josephus q.q. borgemr. 1804, 1805, 

1806 
  

Luijten, Jan Hendrik borgemr. 1807   
Martens, Willem borgemr. 1794 / 

schepen 
  

Verhagen, Bartel schout   
Lemmens, Jan Baptist schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77, fiche 3, rij 4 Verklaring van goed gedrag  12-7-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Peeter requirant t.b.v. Hulsel  
Goutsmits, Cornelis gearresteerde Turnhout (op het kasteel)  
Aarts, Arnoldus neef / gearresteerde   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
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Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77v, fiche 3, rij 4 Verklaring van goed gedrag met persoonsbeschrijving 13-7-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Cornelis 42 jr. landbouwer / requirant   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen Hulsel  
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
78 en 78v, fiche 3,rij 4 Verklaring (2x) betr. verzoek teruggave verponding 22-7-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Woestenberg, Cornelis verzoeker   
Verhagen, Bartel schout / deponent   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Engelen, Adriaan verzoeker   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79, fiche 3, rij 4 Borgbrief  5-9-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoft, Johannis requirant Hulsel / Goirle  
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
79v, fiche 3, rij 4 Borgbrief  20-10-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Mathias requirant Hoogemierde / Ravels  
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80 en 80v, fiche 3,rij 4 Aanstelling voogden  23-10-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roest, Jan voogd Oers (Oerle)  
Aarts, Jan toeziender Knegtsel (Knegsel)  
Roest, Peter + vader Hulsel  
Aarts, Johanna Maria moeder   
Roest, Lambert zoon (onm.)   
Roest, Barbara dochter (onm.)   
Roest, Jan zoon (onm.)   
Roest, Cornelis zoon (onm.)   
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Roest, Hendrik zoon (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
80v en 81, fiche 3,rij 4 Aanstelling voogden  10-12-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Hermanus voogd   
van der Ceelen, Antonij toeziender   
Janssens, Franscus  vader Lagemierde  
Janssens, Hendrina + moeder   
Janssens, Goijert zoon (onm.)   
Janssens, Anthonij idem   
Janssens, Adriaan idem   
Janssens, Hermanus idem   
Janssens, Mechtildis dochter (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
81v t/m 83, fiche 3, rij 
4 

Overeenkomst  13-12-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Steven wedn.v. * partij enerzijds   
Willems, Anna Maria + 18-6-1808 *    
Lemmens, Adriaan voogd / partij anderz. Lagemierde  
Willems, Peter idem Moergestel  
van de Zanden, Antonij + 1e e.v. *    
van de Zanden, Cornelis zoon v. * (onm.)   
van de Zanden, Adriana dochter v. * (onm.)   
van de Zanden, Antonij zoon v. * (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 en 83v, fiche 3,rij 5 Aanstelling voogden  14-12-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Franscus voogd Hulsel  
Willems, Norbert toeziender Lagemierde  
Willems, Steven vader   
Willems, Anna Maria + moeder   
Willems, Petronella dochter (onm.)   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
83v en 84, fiche 3,rij 5 Borgbrief  29-12-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staas, Jacoba requirante Hoogemierde / Poppel  
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84, fiche 3, rij 5 Borgbrief  23-1-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Johanna requirante Lagemierde / Bladel  
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84v, fiche 3, rij 5 Aanstelling voogden  24-1-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Lambert Hendrik voogd Hoogemierde  
van Spreeuwel, Jan toeziender   
Verbaanderd, Hendrik + vader   
Verspreeuwel, Adriana moeder   
Verbaanderd, Hendrina dochter (onm.)   
Verbaanderd, Johanna idem   
Verbaanderd, Hendrikus zoon (onm.)   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85 en 85v, fiche 3,rij 5 Borgbrief d.d. 1786 (registratie)  26-1-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Schoot, Josephina (nu) e.v.*    
Tops, Peter *    
Standert, William schepen Oirschot  
van Nahuijs, Andreas schepen   
van der Schoot, Jan Joseph # vader / requirant Oirschot / Oerle  
van Someren, Anna Maria Louise? moeder / requirante   
van der Schoot, Maria 4 jr. dochter   
van der Schoot, Josephina 2 jr. idem   
van der Schoot, Louise 9 maanden idem   
Schouw, J. secretaris Oirschot  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
85v, fiche 3, rij 5 Borgbrief  1-2-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Adriana requirante Hoogemierde / Alphen  
Martens, Willem schepen   
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Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
86 en 86v, fiche 3,rij 5 Verkoop van vee en roerende goederen  9-2-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Maria * verkoopster Hoogemierde  
Lemmens, Cornelis e.v. *    
Dijkmans, Cornelis broer / koper Hulsel  
Dijkmans, Johanna zuster / koopster   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87, fiche 3, rij 5 Borgbrief  9-2-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Zanden, Anna wed.v. Gerrit 
Hermans (+ 6-5-1808) 

requirante Hoogemierde / Reusel  

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v, fiche 3, rij 5 Aanstelling voogden  15-2-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaans, Albert voogd Lagemierde  
van de Pas, Jan toeziender Hoogemierde  
Swaans, Ida moeder Lagemierde  
de Laat, Willem + vader   
de Laat, Cornelia dochter (onm.)   
de Laat, Ida idem   
de Laat, Cornelis zoon (onm.)   
de Laat, Elisabeth dochter (onm.)   
de Laat, Francus zoon (onm.)   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
88 en 88v, fiche 3,rij 5 Taxatie  17-3-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Mathias wedn.v. Elizabeth 
Leesten 

verzoeker   

van Loon, (2 onm.kind.) Mathias    
  weide in den Vonderbeemd, 

ca. 25 roeden, Lagemierde 
straatje (o), de rivier (w), 
overig deel (z), (vrouw)Jan 
Naaijkens / de rivier (n) 

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
88v t/m 93, fiche 4, rij 
1 

Overeenkomst (deling van obligaties en 
contanten) 

 3-2-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis wedn.v. * vader / partij enerzijds 
/ a.s. bruidegom / 
momboir van ## 

  

Vissers, Hendrina + 29-2-1804 * moeder   
Swaanen, Willem zoon / partij anderzijds Lagemierde  
de Waal, Wouter rentgelder (Reusel)  
de Hond, Jan rentgelder Hoogemierde  
Swaanen, Anna # dochter / part. anderz. Hapert  
Verstappen, Jacobus e.v. #    
Peters, Peter rentgelder (Bladel)  
van Beers, Michiel rentgelder Lagemierde  
Swaanen, Johanna ^ dochter / part. anderz. Lagemierde  
Vosters, Simon e.v. ^    
Wouters, Wouter rentgelder Casteren  
Swaanen, Wilhelmina ** dochter / part. anderz.   
Wittens, Theodorus e.v. **    
……., wed.v. Willem de Laat rentgeldster Lagemierde  
Swaanen, Jacobus zoon / partij anderzijds Lagemierde  
Gooris, Paulus ##    
Verhagen, Bartel schout   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen Lagemierde  
Huijbregts, Wouter schepen Hoogemierde  
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
93v, fiche 4, rij 1 Aanstelling voogden  31-3-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Jan voogd Hulsel  
Schoondermark, Cornelis toeziender   
Goutsmits, Peter vader   
Williams, Elisabeth +  moeder   
Goutsmits, Peter zoon (onm.)   
Goutsmits, Josephus zoon (onm.)   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
94, fiche 4, rij 1 Aanstelling voogden  31-3-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Spoormans, Peter voogd Arendonk  
Maas, Peter toeziender Netersel  
Maas, Maria moeder   
Palmans, Adriaan + vader   
Palmans, Jan zoon (onm.)   
Palmans, Maria dochter (onm.)   
Palmans, Cornelis zoon (onm.)   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
94v t/m 97v, fiche 4, 
rij 2 

Staat en inventaris o.a. timmermansgereedschap 30-3-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Peter wedn.v. Elisabeth 
Williams 

inventarisant /  
a.s. bruidegom 

Hulsel  

Goutsmits, Peter zoon (onm.)   
Goutsmits, Josephus zoon (onm.)   
Goutsmits, ….. voogd / requirant   
Schoondermark, Cornelis toeziender / requirant   
van Herk, G. debiteur Reusel  
Koolen, Lambert crediteur Casteren (vaars)  
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Staat en inventaris  30-3-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Maria wed.v. Adriaan Palmans inventarisante /  
a.s. bruid 

Hulsel  

Palmans, Jan zoon (onm.)   
Palmans, Maria dochter (onm.)   
Palmans, Cornelia dochter (onm.)   
Spoormans, Peter voogd / requirant Arendonk  
Maas, Peter toeziender / requirant Netersel  
Schots, Jan debiteur   
Nieuwenhuizen, Jan debiteur   
Bosch, Jan crediteur   
Kerkhofs, Jan crediteur   
Vrijsen, Jan crediteur   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
100v t/m 102, fiche 4, 
rij 3 

Overeenkomst / transport van vee en 
roerende goederen 

 12-4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Antonij partij enerz. / 
transportant 

Bladel  

van de Ven, Catharina * partij enerz. / transp. Hoogemierde  
Vinken, Hendrik e.v. *    
van de Ven, Jacobus + vader / erflater   
Verhagen, Margo  + moeder part. enerzijds   
van de Ven, Lambertus partij anderz. / 

verkrijger 
Lagemierde  
3/9 vee, graan, gereedschap, 
karren, rademakerswinkel etc. 

 

van de Ven, Maria idem   
van de Ven, Margo # idem Tilburg  
Donders, Peter e.v. #    
van de Ven, Wilhelmina ^ idem Ravels  
Rijns, Jan Baptist e.v. ^    
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van de Ven, Theodorus idem Deurne (bij Antwerpen)  
van de Ven, Anna Maria idem Turnhout  
Dijkmans, Elisabeth + moeder part. anderz.   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102v, fiche 4, rij 3 Verklaring betr. overlijden grootouders  12-5-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Cecilia requirante / a.s. bruid Berchem   
van Leemput, Laurentius a.s. bruidegom Berchem  
Verspaandonk, Steven (+ ca. 50 jr 
geleden) 

grootvader Hoogemierde  

Schoormans, Dingena ( + idem) grootmoeder   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103, fiche 4, rij 3 Borgbrief  13-5-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Johanna requirante Hulsel / Reusel  
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
103v, fiche 4, rij 3 Borgbrief  27-4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gisbergen, Johannis Cornelis requirant Hoogemierde / Turnhout  
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104, fiche 4, rij 3 Borgbrief  27-4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franssen, Elisabeth requirante Hoogemierde / Turnhout  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
104v en 105, fiche 4, 
rij 3 

Borgbrief (registratie van -)  
d.d. 29-12-1780 

 31-5-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenaarts, Hendrik schepen 1780 Reusel  
Kouwenberg, Huijbert Samuel schepen 1780   
Geerts, Jan vader Reusel / Hoogemierde  
Huijbregts, Helena moeder   
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Geerts, Antonij zoon / requirant 1780   
Geerts, Catharina dochter / idem   
Geerts, Elisabeth idem   
Geerts, Maria idem   
Geerts, Pieternella (Gerrits) idem   
van Crullenberg, J.C. secretaris 1780 Reusel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105v t/m 109v, fiche 
4, rij 3 

Staat en inventaris  3-6-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Maria wed.v. Josephus van 
Giesbergen 

inventarisante   

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

 

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

Machtiging  19-6-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Maria wed.v. Josephus van 
Giesbergen (van Gisbergen) 

constituante / voogdes   

Luijten, Steven toeziender / constit.   
van Giesbergen, Jan zoon (onm.)   
van Giesbergen, Govert zoon (onm.)   
Hoosemans, Johannis Franciscus secretaris / 

gemachtigde 
  

van Giesbergen, Maria + erflaatster Antwerpen  
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Aanstelling nieuwe voogden  25-8-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Linkels, Jan Jan + 22-8-1809 vader   
Paridaans, Cornelia + moeder   
Linkels, Jan zoon (onm.)   
Linkels, Adriaan zoon (onm.)   
Linkels, Cornelia dochter (onm.)   
van der Heijden, Corstiaan + vroeger voogd   
Linkels, Jan + vroeger voogd   
van der Heijden, Jan voogd Hulsel  
Snels, Andries toeziender Hilvarenbeek  
Verhagen, Bartel schout civiel   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Dirk loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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112, fiche 4, rij 4 Aanstelling voogden  26-8-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Klaasen, Wouter voogd Hulsel  
Kolen, Jan toeziender Hulsel  
Maas, Hendrik + vader   
van der Ceelen, Anna moeder   
Maas, Elizabeth dochter (onm.)   
Maas, Jan zoon (onm.)   
Maas, Maria dochter (onm.)   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Dirk loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112v t/m 115, fiche 4, 
rij 5 

Taxatie  9-9-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Hendrik Lambert # verzoeker   
Wittens, Adriaan borg voor #/ verzoeker 

/ eigenaar 
wouwer in de Smitstraat, 1 
lopst. 40 roeden, 
Hoogemierde 

de straat (o), de hijde (w), 
Joseph Larmit (z), Jan Baptist 
Janssen (n) 

  huis, hof en aangelag, 4 lopst. 
39 roeden 

Peter Huijbregts (o), de straat 
(w), de kind. Lambert van 
den Borne (z), Jacobus 
Dijkmans (n) 

  kamer en hof met een perceel 
daaraan 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
Mattijs van den Berg (w), de 
straat (z), Jan Lemmens (n) 

  Land en groes in den Hoek, 1 
lopst. 

de straat (o), de kind. Hendrik 
Luijten (w), de straat (z), de 
straat (n) 

  ½ huis en stal en aangelag, 50 
roeden 

de straat (o, n), Josephus 
Schoormans (w, z) 

  ½ de Braak met het driesken, 
2 lopst. 27 roeden 

Hendrik van den Borne (o), 
de kind. Lambert van den 
Borne (w), een straatje (z), 
Lambert van den Borne (n) 

  ½ het Bugtje, 36 roeden de straat (o), een straatje (w), 
Mattijs van den Berg (z), een 
straatje (n) 

  ½ de Nieuw erf aan den 
Langen akker, 1 lopst. 32 ½ r. 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
de hijde (w, z), Joseph Larmit 
(n) 

  ½ het Nieuwveld agter 
Vuijsten, 2 lopst. 20 roeden 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
de hijde (w, z, n) 

  ½ den beemd van Ansem 
Adriaans aan de Sammeling, 
1 lopst. 9 roeden 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
Albert Riebergs (w), grens 
van Reusel (z), de kind. 
Jacobus Kools (n) 

  ½ schuur, hof en aangelag 
met het Bugtje, 1 lopst. 36 r. 

de straat (o), Hendrik Wittens 
(w, z), Joseph Schoormans 
(n) 

van Gisbergen, (2 onm. kind. *) 
Josephus + 

   

van Hees, Maria moeder van *   
Swaanen, Cornelis loco schout   
Martens, Willem schepen   
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Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Taxatie  14-9-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panjoel, Hendrik borg v. * / verzoeker / 
eigenaar 

huis, hof en aangelag, 55 
roeden, Hoogemierde 

Wouter van Ostade (o), kind 
v. Margo Moonen (w, n), de 
hijde (z) 

  den halven Langen akker, 1 
lopst. 7 ½ roeden 

Margo Moonen (o), de wed. 
Adriaan Joris Lemmens (w), 
Mattijs van den Berg (z, n) 

  ½ Land in de aansteede, 1 
lopst. 30 roeden 

Margo Moonen (o), de 
eigenaar (w, z, n) 

  ½ den Grooten dries met het 
Leegdriesken, 1 lopst. 28 r. 

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

  ½ den Beemd, 1 lopst. 29½ r. de rivier (o), Thomas Janssen 
(w), kind Margo Moonen (z), 
Antonij van de Zanden (n) 

  den Bultakker van Cornelis 
Mierdmans, 2 lopst. 2 roeden 

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

  den Smeelakker, 2 lopst. 15 
roeden 

Wouter van Ostade (o), de 
eigenaar (w, z, n)  

  de helft in een stuk beemd, 22 
roeden 

Jan P. Huijbs (o), Wouter van 
Ostade (w), Willem Joosen 
(z), Albert Riebergs (n) 

  den Pairakker, 2 lopst. 23 r. Lambert Lamb. van den 
Borne (o, n), Jan van den 
Heuvel (w, z) 

  het driesken aan den Langen 
akker, 32 roeden 

de eigenaar (o), Lambert L. 
van den Borne (w, n), Jan P. 
Huijbs (z) 

  de Keul (Krul ?), 30 roeden (vrouw)Jan P. Huijbs (o), 
Wouter Snijders (w), Peter 
Huijbregts (z), Josephus 
Schoormans (n) 

  den Beemd van Evert 
Schoormans, 2 lopst. 31 r. 

de rivier (o), de hijde (w), 
Josephus Larmit (z), de erve 
Hendrik van de Zanden (n) 

  den Horst daaraan, 1 lopst. 30 
roeden 

den Beemd (o), de hijde (w), 
Josephus Larmit (z), de erve 
Hendrik van de Zanden (n) 

  1/5 in den Bogt, 1 lopst. 6/5 
roeden 

Jan Hendrik Luijten (o), de 
erve Hendrik van de Zanden 
(w, z) 

  de helft in den halven 
Veldakker, 1 lopst. 18 ½ r. 

Wouter van Ostade (o, n), Jan 
Donkers (w), Michiel van 
Loon c.s. (z) 

  de helft in de Welle, 1 lopst. 
4 ½ roeden 

de wed. Adriaan Joris 
Lemmens (o), Jan J.B. 
Luijten (w), de hijde (z), 
Mattijs van den Berg (n) 

  het Steedeken van Embregt 
Dijkmans, 1 lopst. 28 roeden 

de erve Hendrik van de 
Zanden (o), Jan P. Huijbs 
(w), Mattijs van den Berg (z, 
n)  

van de Zanden, Antonij *    
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van Gisbergen, (2 onm.kind # ) 
Josephus + 

   

van Hees, Maria moeder van #   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
119v en 120, fiche 5, 
rij 1 

Renonsatie /afstand van erfdeel  23-9-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Wit, Jan Baptist voogd van * / 
renonsant 

Hilvarenbeek  

Smolders, (2 onm.kind. *) Cornelis    
de Wit, Geertruij + moeder van *   
de Wit, Johanna renonsante Hilvarenbeek  
de Wit, Jan renonsant Tilburg  
Meis, Antonij e.v. # renonsant Tilburg  
de Wit, Maria #    
Derks, Catharina wed.v. ^ verkrijgster Hulsel  
de Wit, Jacobus + ^ erflater   
Smolders, Cornelis (en broers / zusters) renonsanten Hilvarenbeek  
Verhagen, Bartel schout civiel   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Derk schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
120v, fiche 5, rij 1 Aanstelling voogden  2-11-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Lambert voogd   
Hanegraaff, Peter toeziender   
Dijkmans, Cornelis + vader   
van Rooij, Geertruij moeder   
Dijkmans, Jan zoon (onm.)   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121 t/m 126v, fiche 5, 
rij 1 

Staat en inventaris o.a. zakhorloge, zilveren 
schoengespen  
in marge: afrekening 1838 

3-11-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rooij, Geertruij wed.v. Cornelis 
Dijkmans 

inventarisante / a.s. 
bruid 

Lagemierde  

Dijkmans, Jan * zoon (onm.)   
van de Ven, Lambert voogd   
Hanegraaff, Peter toeziender   
Swaanen, Cornelis dibiteur   
Dijkmans, Theodorus idem   
van Boxel, Adriaan idem   
Snellaars, Willem idem   
Franken, Willem idem   
Hooijen, Jan idem Casteren  
de Kinderen, Jan idem Casteren  
Wouters, Ant. idem Casteren  
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Gijsbers, Jan idem Wellenseind  
Merks, Jan debiteur   
van Heuven, C. idem   
Stumph,Crist idem   
………., wed. Dijkmans    
 borgemr. / crediteur   
Hanegraaff, Peter crediteur   
Marks, Jacoba creditrice   
Dijkmans, Petronella idem   
Leesten, Mathias crediteur   
de gemeente van Hoogemierde rentgelder   
Matijsen, Cristiaan eerst rentheffer ?   
  huis, hof en aangelag, 2 lopst. 

31 roeden, Lagemierde 
 

  2 halve Pondsakkers, samen 2 
lopst. 52 roeden 

 

  den Zandkuil, 1 lopst. 30 r.  
  den Haverdries ?, 1 lopst. 32 

roeden 
 

  part in Joost Schuurmans 
beemd, 32 ½ roeden 

 

  den Gulle hoek beemd, 1 
lopst. 57 roeden 

 

  de Grote of Bullensbeemd, 2 
lopst. 55 roeden 

 

de Kort, Adriaan    
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Dijkmans, Jan * partij enerz. 1838   
van Herk, Govert landbouwer / 

stiefvader v. * 1838 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127 en 127v, fiche 5, 
rij 2 

Machtiging betr. verkoop  21-11-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemans, Jan (Leemans) constituant Hulsel  
Hoosemans, Jan Franciscus secretaris / gemacht. Lagemierde  
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Derk schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
127v en 128, fiche 5, 
rij 2 

Aanstelling voogden  30-12-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Maria wed.v. Jan Linkels moeder / voogdes   
Aben, Johannes toeziender Hilvarenbeek  
Linkels, Cornelia dochter (onm.)   
Linkels, Petronella idem   
Linkels, Arnoldus zoon (onm.)   
Linkels, Johannis idem   
Linkels, Petrus idem   
van den Borne, Hendrik schepen   
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van de Voort, Dirk loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
128v, fiche 5, rij 2 Registratie van borgbrief   6-12-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vaarten, Jan Francus lid gem. bestuur Alphen  
de Rooij, Peter idem   
Aarts, Anna Maria requirante Alphen / Hoogemierde  
Hendrikx, J. secretaris Alphen  

 

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

Taxatie  betr. koren- windmolen te Lage 
Mierde (f 1124 –11) 

2-1-1810 en 4-1-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Schoot, Petrus meester molenmaker / 
taxateur 

Tilburg  

van Mierlo, Jacobus idem Oosterhout  
Engelen, Adriaan eerst pachter   
van Gorkum, Nicolaas nieuw pachter koren- windmolen, 

Lagemierde 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132, fiche 5, rij 3 Borgbrief  12-1-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staats, Lucia requirante Hoogemierde / Poppel  
Huijbregts, Wouter lid gem. bestuur   
Martens, Willem lid gem. bestuur   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
132v, fiche 5, rij 3 Borgbrief  16-1-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gestel, Adriaan requirant Hoogemierde / Weelde  
Huijbregts, Wouter lid gem. bestuur   
Martens, Willem lid gem. bestuur   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133, fiche 5, rij 3 Borgbrief  5-2-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Elisabeth requirante Hoogemierde / Poppel  
Martens, Willem lid gem. bestuur   
Lemmens, Jan Baptist idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
133v, fiche 5, rij 3 Aanstelling voogden  21-2-1810 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bruurs, Cornelis Hendrik voogd Hilvarenbeek  
van der Aa, Wouter toeziender Hulsel  
de Beer, Cornelis + vader   
van den Broek, Johanna moeder   
de Beer, Jan zoon (onm.)   
de Beer, Hendrik idem   
de Beer, Anna Maria dochter (onm.)   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134 t/m 136, fiche 5, 
rij 3 

Inventaris  21-2-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Beer, Cornelis inventarisant Hulsel  
de Beer, Gerardus idem Bladel  
van der Aa, Wouter e.v. * idem   
de Beer, Geertruij *    
de Beer, Maria # inventarisante Hulsel  
Jansen, Adriaan e.v. #    
de Beer, Adriaan inventarisant   
Buurs, Cornelis (=Bruurs ) voogd Hilvarenbeek  
van der Aa, Wouter toeziender   
de Beer, (3 onm.kind. ^ ) Cornelis +    
van den Broek, Johanna + erflaatster / moeder 

van ^ 
  

Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van der Voort, Dirk schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136v t/m 137v, fiche 
5, rij 4 

Staat en inventaris veel kleding, gouden kruis, gouden 
oorringen, zilveren gespen, kerkboek 

10-3-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Baptist inventarisant Hoogemierde  
Lemmens, Petronella Franscus + erflaatster   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
138 t/m 141, fiche 5, 
rij 4 

Verhuur  5-4-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Groot, Peter verhuurder Riel  
Lemmens, Cornelis verhuurder Hoogemierde  
Wittens, Theodorus huurder huis, hof, aangelag,  4 lopst. , 

Hulsel 
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  den Stappert, 2 lopst. 23 r.  
  den Grooten akker, 3 lopst.  
  den Voorbosch, 1 lopst. 30 r.  
  dries de Geleegen, 2 lopst.  
  de Heijnen beemden, 3 lopst.  
  Boogers heijveld, 1 lopst.  
  het groot Heijveld, 1 lops. 3 r.  
  het Nieuwveld, 1 lopst. 30 r.  
  den Huisakker, 1 lopst. 28 r.  
  den Kappenbogt, 1 lopst. 22r. 

(Koppenbogt ?) 
 

  den Smeelakker, 1 lopst. 20 r.  
  het Bugtje, 1 lopst. 3 roeden  
  Land den Bogart, 5 lopst.  
  den Woutersen beemd, 1 

lopst. 40 roeden 
 

  den Vooreindsen beemd, 1 
lopst. 15 roeden 

 

  den Vooreindsen dries, 2 
lopst. 30 roeden 

 

  den Hoijbeemd, 4 lopst. 5 r.  
  Eusel de Hofstad, 2 lopst. 30 

roeden 
 

  den Hoogendries, 1 lopst.  
  den Hellekens voorbeemd, 30 

roeden 
 

  het Ven heijveld, 2 lops. 30 r.  
  het Eerselken van Jan van der 

Aa, 1 lopst. 30 roeden 
 

  den wegen hofdries, 1 lopst.  
  den Geleegen beemd, 1 lopst. 

43 roeden 
 

  den Agtersten bugt, 3 (2?) 
lopst. 20 roeden 

 

  den Agtersten akker, 2 lopst. 
32 roeden 

 

  huis, hof en aangelag, 2 lopst. 
10 roeden 

 

  den Vorsten bogt, 3 lopst. 45 
roeden 

 

  Eusel beemd, 1 lopst. 2 r.  
  land den Eertbrand, 2 lopst. 

43 roeden 
 

  het Bogers heijveld, 2 lopst.  
  het Raakschot heijveld, 1 

lopst. 30 roeden 
 

Swaanen, Cornelis borg Lagemierde  
van Ostade, Wouter borg Hoogemierde  
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Derk schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
141v en 142, fiche 5, 
rij 5 

Machtiging door inwoners van 
Lagemierde 

t.b.v. lening voor oorlogslasten 
(met x: kan niet schrijven) 

14-4-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Cornelis schepen /gemachtigde Lagemierde  
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Lemmens, Jan Embregt schepen /gemachtigde   
Janssen, Hermanus gecommitteerde / idem   
Fiers, Jacobus idem   
Verhagen, B. constituant (e)   
Vromans, A. idem   
Vloemans, Jan idem   
Lemmens, Adr. idem   
Lemmens, J. idem   
van Bocsel, A. (van Boxel) idem   
van de Zanden, Wouter idem x  
Blankers, G. idem x  
Otten, Adr. idem x  
Adriaans, Peter idem x  
Verhagen, A. idem   
Jacobs, Jan idem x  
Kools, Catharina idem   
Willems, Peter idem x  
……, e.v. Jan Gijsbers idem x  
Blankers, Antonij idem x  
Smolders, Jan idem x  
Huijbregts, Johanna idem   
Paridaans, W. idem   
van Gils, A. idem   
van Herk, Govert idem x  
Dijkmans, D. idem   
van Loon, Adriaan idem   
van Beers, W. idem   
Leesten, M. idem   
Lemmens, W. idem   
van Eijndooven, F. idem   
Fabrie, A. idem   
Naaijkens, J. idem   
Dijkmans, M. idem   
van Loon, M. idem   
Swaanen, J. idem   
Hanegraaff, P. idem   
van Hees, Arnoldus idem   
Vingerhoets, Peter idem   
van Doorn, J. idem   
Leesten, F. idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142v en 143, fiche 5, 
rij 5 

Machtiging door inwoners van Hulsel t.b.v. lening voor oorlogslasten 
(met x: kan niet schrijven) 

14-4-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Hendrik schepen / gemachtigde Hulsel  
van de Voort, Derk idem   
van der Heijden, Jan gecommitteerde / idem   
Swaanen, Adriaan idem   
Vosters, Anna Maria wed.v. Ant. 
Verhagen 

constituant (e) x  

de Beer, Cornelis idem   
Janssen, Adr. idem x  
Maas, Jacobus idem   
Claasen, Wouter idem   
van de Zanden, Jan M. idem x  
van der Aa, Wouter idem   
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de Leest, Simon idem x  
Maas, Peter idem   
van der Aa, Steeven idem x  
de Beer, Adriaan idem   
de Leest, Jan idem x  
Maas, Jan idem x  
van Ostade, Leonardus idem   
Koolen, Jan idem x  
van der Heijden, Elisabeth idem   
Roest, Theodorus idem   
van den Hout, J. idem   
van de Zanden, Jan idem   
Janssen, Hendrik idem x  
Koolen, Helena wed.v. P. Dijkmans idem x  
…….., wed.v. Jacobus de Wit idem x  
Goutsmits, Johanna idem x  
Vrijssen, Evert idem x  
Wittens, Theodorus idem   
Goutsmits, Peter idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
143v, fiche 5, rij 5 Borgbrief  24-4-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Hendrina requirante Lagemierde / Turnhout  
Swaanen, Cornelis lid gem. bestuur   
Lemmens, Jan Embregt idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
144, fiche 5, rij 5 Verzoek tot vergoeding m.b.t. borgbrief 

d.d. 24-4-1810 
betr. armenzorg 26-2-1829 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Heijkants, Johanna wed.v. Adriaan 
Willemse (en 4 kinderen) 

requiranten Dongen (afkomstig uit 
Hulsel) 

 

van Son, M.C. afzender Dongen  
………….. ? secretaris Dongen  
het Algemeen Armbestuur van Hulsel geadresseerde   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
144v, fiche 5, rij 5 Borgbrief  24-4-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Hendrik lid gem. bestuur Hulsel  
van de Voort, Derk idem   
Willems, Adriaan requirant Hulsel / Dungen (Dongen)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
144v en 145, fiche 5, 
rij 5 

Machtiging door inwoners van Hooge 
Mierde 

t.b.v. lening voor oorlogslasten 
(met x: kan niet schrijven) 

17-4-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Wouter gemachtigde   
Martens, Willem idem   
Lemmens, Jan Baptist idem   
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van den Borne, Hendrik idem   
van Hoof, J. constituant(e)   
van Laarhooven, M. idem   
Beijens, A. idem   
Verbaanderd, L.B. idem   
van Hoof, Jan idem   
van den Borne, Jan idem   
Krolle, F. idem   
Dijkmans, Jacobus idem   
Riebergs, Albert idem   
Schoormans, Joos idem x  
Wittens, Jan Antonij (voor vader) idem   
van den Heuvel, Cornelis idem   
Panis, Johannis idem   
van den Berg, M. idem x  
van Ostaden, Wouter idem   
Panjoel, Henricus idem   
Janssen, Josep (voor vader) idem   
Janssen, Thomas idem   
Derkx, Jan idem x  
Joosen, Adriaan idem x  
van den Borne, L. idem   
Donkers, Jan idem   
Markx, Sebastiaan idem   
Verbaanderd, C. idem x  
Panjoel, Josep idem   
Luijten, Jan Hendrik idem   
Willems, Adriaan idem x  
Huijbregts, P. idem   
Martens, Elisabeth idem   
Vromans, Catharina idem   
Vromans, Antonij idem   
Franssen, Josephus idem   
Kools, Gerrit idem   
van de Gevel, Peternel idem   
van Loon, Michiel idem   
van (den) Heuvel, J. idem   
Huijbs, J.P. idem   
Geerts, A. idem   
van de Pas, Jan idem   
Hermans, J. idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
145v t/m 148v, fiche 
5, rij 5 

Inventaris o.a. huishorlogie, schrijflei, 
wijwatervaatje, kruisbeeld 

24-5-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijndoven, Franscus i.n.v…. inventarisant enerz. Lagemierde  
Hermanus, Thomas e.v. * (Hermans)    
van Eijndoven, Johanna *    
van Eijndoven, Jan    
van Eijndoven, Mechteld    
van Eijndoven, Anna    
van Eijndoven, Petronella + wed.v. 
Fransus Willems 

erflaatster   

Robben, Jan e.v. # inventarisant anderz. Hoogemierde  
Willems, Johanna #    
Verhagen, B. schout   
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Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
149, fiche 6, rij 1 Borgbrief  10-6-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Andel, Pieter requirant Lagemierde / Hesbeen 
(Heesbeen) 

 

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

 

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

Verklaring betr. secretaris Hoosemans 
en verzoek tot aanstelling als notaris 

bij zijn aanstelling 5 à 6 jaar 
achterstand in bijhouden aktes ! 

2-7-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johan Fransuscus secretaris m.i.v. 23-2-
1804 

  

Coppens, C. inspecteur dorpsrek.   
 schout / schepenen / 

deponenten 
Hoogemierde, Lagemierde, 
Hulsel 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151, fiche 6, rij 1 Borgbrief  7-7-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Hendrik requirant Hoogemierde / Gils (Gilze)  
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Verkoop  19-7-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijndooven, Francus vader / verkoper   
van Eijndooven, Jan mede verkoper   
van Eijndooven, Anna mede verkoopster   
van Eijndooven, Mechteld idem   
van Eijndooven, Elisabeth idem   
van Eijndooven, Johanna * idem   
Hermans, Thomas e.v. *    
Hoosemans, Johan Franciscus koper / secretaris roerende en vaste goederen  
van Eijndooven, Petronella + wed.v. 
Francus Willems 

erflaatster   

Robben, Jan koper ?   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen Lagemierde  
Martens, Willem schepen Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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152v, fiche 6, rij 2 Borgbrief  4-10-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hanegraaf, Dielis requirant Hoogemierde / den Hage 
(sGravenhage) 

 

Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Verhagen, B. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153 en 153v, fiche 6, 
rij 2 

Verkoop van (deel in) vee en roerende 
goederen 

 18-10-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Michiel verkoper Lagemierde  
Dijkmans, Embregt broer / koper   
Dijkmans, Maria zuster / koopster   
Dijkmans, Catharina idem   
Dijkmans, Elisabeth idem 1/12 vee en roerende 

goederen 
 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
153v, fiche 6, rij 2 Borgbrief  15-12-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jonkers, Gerrit requirant Lagemierde / Poppel  
Swaanen, C. schepen   
Lemmens, J.E. schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154, fiche 6, rij 2 Aanstelling voogden  20-12-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jennijen?, Peter (Janssen ?) nieuwe voogd   
Moonen, Jan eerst voogd Arendonk  
van Loon, Jan toeziender   
Linkels, Jan + vader   
Moonen, Dingena moeder   
Linkels, Catharina dochter (onm.)   
Linkels, Adriaan zoon (onm.)   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
154v e.v., fiche 6, rij 2 Index  1807-1810 

 
Einde nov. 2010 

 
 
 
 


