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

Testament  16-12-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Johanna * testatrice Riel  
de Groot, Peter e.v. * erfgenaam   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen Lagemierden  
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Erfscheiding  31-12-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Jan + vader / erflater Hulsel  
Willems, Maria + moeder / erflaatster   
Adriaans, Cornelis condivident ½ huis (oostkant) No.7, 

Hulsel 
heide (o), Hendrik (condiv.) 
(w), condividenten (z), 
gem.weg (n) 

  ½ in 3/7 in de aansteede van 
Jacob Daniels, ’t geheel 6 
lop. 57 r., Hulsel 

Hendrik (condiv.) (o), Jan 
Koolen (w), de wed. Jan 
Hendrikx (z) , de kind. 
Cornelis de Beer (n) 

  ½ in de helft in 2/7 den 
Arting,’t geheel 2 lop. 12 r. 

condividenten (o), Cornelis 
Schoondermaerk (w), Jan van 
de Zanden (z), Dirk van de 
Voort (n) 

  de helft in den Heijbemd voor 
en over de Aa, 1 lop. 15 r. 

Jan van der Heijden (o, n), 
Hendrik (condivid.) (w), de 
wed. Jan Linkels (z) 

  Land de Kesie, 50 roeden Jacobus Maas (o, n), de kind. 
Peter Roest (w), de wed. 
Peter Willems (z) 

  ½ Land het Bugtje, in ’t 
geheel 2 lop. 20 r. 

Jan M. van de Zanden (o), de 
kind. Peter Roest (w), 
Cornelis de Beer (z, n ) 

  perceel in de aansteede van 
Joost Lucas, 3 lop. 30 r. 

de heide (o, n), den Laren 
bemt (w), Corn. de Beer (z) 

  ½ perceel in de aansteede van 
Jacob Daniels, in ’t geheel 2 
lop. 8 r. 

Hendrik (condivid.) (o), Jan 
Koolen (w, z), Cornelis 
Schoondermark (n) 

  ½ in 1/7 in ’t Land den Arting 
, in ’t geheel 2 lop. 12 r. 

Jan van de Zanden (o), Derk 
van de Voort (w, n),  
condivid. zelf (z) 

de gewezen Abdij van St. Truijen renthefster   
het comptoir der domeinen van Brabant rentheffer   
het comptoir der geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Hulsel rentheffer   
Adriaans, Hendrik condivident ½ huis (westkant) No.7, 

Hulsel 
ander deel (o), condiv. zelf 
(w), Cornelis (condiv.) (z), 
den gem. weg (n) 

  ½ in 3/7 in de aansteede van 
Jacob Daniels, ’t geheel 6 
lop. 57 r. 

condivident zelf (o), Jan 
Koolen (w), de wed. Jan 
Hendricks (z), de kinderen 
Cornelis de Beer (n) 

  ½ in de helft in 2/7 dan 
Arting, ’t geheel 2 lop. 12 r. 

condividenten (o), Cornelis 
Schoondermark (w), ….. 
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   Jan van de Zanden (z), Derk 
van de Voort (n) 

  ½ land het Bugtje, in ’t 
geheel 2 lop. 20 r. 

Jan M. van de Zanden (o), de 
kind. Peter Roest (w), 
Cornelis de Beer (z, n ) 

  het Klein kerkakkerke, 23 r. Jan van de Zanden (o, n), 
Steeven van der Aa (w), 
Hendrik van den Borne (z) 

  de helft in een weijveld in het 
Ven, 2 lop. 

de heide (o, n), Peter Maas 
(w), condivident zelf (z) 

  ½ perceel in de aansteede van 
Jacob Daniels, ’t geheel 2 
lop. 8 roeden 

condiv. zelf (o), Jan Koolen 
(w, z), Cornelis 
Schoondermark (n) 

  den Heijbeemd over de Aa, 1 
lop. 15 roeden 

Jan van de Zanden (o), de 
wed. Corst. van der Heijden 
(w), Cornelis (condiv.) (z), 
Jan vander Heijden (n) 

  ½ in 1/7 land den Arting, ’t 
geheel 2 lop. 12 r. 

Jan vande Zanden (o), Derk 
van de Voort (w, n), Cornelis 
(condiv.) (z) 

Verhagen, Bartel schout   
vanden Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Derk schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 3 
t/m 5 

Taxatie van goederen  2-11-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sol, Laurens verzoeker Reusel  
Sol, Maria + erflaatster Breda  
  1/5 weide, Hulsel de rivier (o), de heijde (w), 

Wouter Claassen (z, n) 
Verhagen, B. (schout)   
vanden Borne, H. (schepen)   
vande Voort, D. (schepen)   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 6 
t/m 8 

Verkoop No. 56 18-10-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Michiel verkoper Laagemierden  
Dijkmans, Embregt broer / koper   
Dijkmans, Maria zuster / koopster   
Dijkmans, Catharina zuster / koopster   
Dijkmans, Elisabeth zuster / koopster 1/12 in 4 koeien, werkos, 2 

stokkelingen en 1/12 
roerende goederen etc. 

 

Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt schepen   

 

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

Staat en inventaris No. 55 (uitgebreide inventaris) 14-8-1810 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaanderd, Maria wed. van * inventarisante   
van den Heuvel, Cornelis + * erflater Hoogemierden  
van den Heuvel, Jan zoon / requirant   
Merks, Cornelis e.v. # requirant   
van den Heuvel, Maria # dochter   
  o.a. koper, tin, 3 pruiken, 

bierstelling, spinnewielen 
 

Larmit, Josep crediteur   
van Son, Bartel crediteur Veldhoven  
………. koperslager / crediteur Moergestel  
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 10 
t/m rij 4, foto 1 

Verkoop roerende goederen No. 54 19-7-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijndooven, Francus verkoper   
van Eijndooven, Jan zoon / verkoper   
van Eijndooven, Anna dochter / verkoopster   
van Eijndooven, Mechteld idem   
van Eijndooven, Elisabeth idem   
van Eijndooven, Johanna * idem   
Hermans, Thomas e.v. * mede verkoper   
Hoosemans, Johan Francuscis (= 
Franciscus) 

koper / secretaris Laagemierden  

van Eijndooven, Petronella + wed.v. # erflaatster   
Willems, Francus + #    
Bobben, Jan (=Robben ) koper onroerend goed   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen Laagemierden  
Martens, Willem schepen Hoogemierden  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 2 
t/m 10 

Inventaris No. 53 (uitgebreide inventaris) 24-5-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Eijndoven, Franscus (ook i.n.v.) inventarisant   
Hermans, Thomas e.v. *    
van Eijndoven, Johanna *    
van Eijndoven, Jan    
van Eijndoven, Mechteld    
van Eijndoven, Anna    
van Eijndoven, Petronella + wed. v.# erflaatster   
Willems, Franscus + #    
Robben, Jan e.v. ^  Hogemierden  
Willems, Johanna ^    
  o.a. huisorlogie, schrijflei, 

koffiemolen, crucifix, 
zilveren gespen 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 11 
t/m rij 5, foto 6 

Verhuur No. 49  5-4-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Groot, Peter verhuurder Riel  
Lemmens, Cornelis verhuurder Hoogemierden  
Wittens, Theodorus huurder Hulsel  
  huis, hof, aangelag, Hulsel 4 

lops.  
 

  land den Stappert 2 lop. 23 r.  
  den Grootenakker, 3 lop.  
  den Voorbosch, 1 lop. 30 r.  
  dries de Geleegen, 2 lop.  
  de Heijnen beemden, 3 lop.  
  Boogers heijveld, 1 lop.  
  het groot heiveld, 1 lop. 3 r.  
  het Nieuwveld, 1 lop. 30 r.  
  den Huijsakker, 1 lop. 28 r.  
  den Koppenbogt, 1 lop. 22 r.  
  den Smeelakker, 1 lop. 20 r.  
  het Bugtje, 1 lop. 3 r.  
  land den Bogart, 5 lop.   
  den Woutersen beemd, 1 lop. 

40 roeden 
 

  den Vooreindsen beemd, 1 
lop. 15 roeden 

 

  den Vooreindsen dries, 2 lop. 
30 roeden 

 

  den Heijbeemd, 4 lop. 5 r.  
  eusel de Hofstad, 2 lop. 30 r.  
  den Hoogendries, 1 lop.  
  den Hellekens voorbeemd , 

30 roeden 
 

  het Ven heijveld, 2 lop. 30 r.  
  het Eerselken van Jan vander 

Aa, 1 lop. 30 roeden 
 

  den Weijen Hofdries, 1 lop.  
  den Geleegen beemd, 1 lop. 

43 roeden 
 

  den Agtersten Bugt, 3 lop. 20 
roeden 

 

  den Agtersten akker, 2 lop. 
32 roeden 

 

  huis, hof, aangelag , 2 lop. 10 
roeden 

 

  den Vorsten bogt, 3 lop. 45 r.  
  Eusel beemd, 1 lop. 2 r.  
  den Eerdbrand, 2 lop. 43 r.  
  het Bogers heijveld, 2 lop.  
  het Raakschot heijveld, 1 lop. 

30 roeden 
 

Swaanen, Cornelis borg Laagemierden  
van Ostade, Wouter borg Hoogemierden  
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
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van de Voort, Derk schepen   
Lemmens, E. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 7 
t/m 10 

Staat van inventaris No. 48  10-3-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Baptist erfgenaam / 
inventarisant 

Hogemierden  

Lemmens, Petronella Franscus + erflaatster Hogemierden  
  kleding, gouden kruis en 

oorringen, zilveren gespen, 
kerkboek, kosten kerkdienst 
en begrafenis 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 11 
t/m fiche 2, rij 1, f. 5 

Inventaris No. 47  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 / toez.voogd **   
de Beer, Geertrui *    
de Beer, Maria e.v. #  Hulsel  
Janssens, Adriaan # inventarisant   
de Beer, Adriaan inventarisant   
Bruurs, Cornelis voogd van ** / invent. Hilvarenbeek  
de Beer, (onm.kind.**) Cornelis +    
van den Broek, Johanna + wed. v. ^ erflaatster   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Dirk schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 6 
t/m rij 2, foto 1 en rij 
4, foto 7 t/m 9 ! 

Deling van nalatenschap vrouw /moeder (No. 19 ) begin  en  eind op rij 4 , 
foto 7 t/m 9  

3-2-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vissers, Hendrina + 29-2-1804 ^^ moeder / erflaatster   
Swaanen, Cornelis wed. v. ^^ vader / a.s. bruidegom 

/ partij enerzijds 
  

Swaanen, Willem verkrijger Lagemierden, schuldbrieven / 
contanten 

 

de Waal, Wouter c.s. schuldenaar Reusel  
de Hont, Jan idem Hogemierden  
Verstappen, Jacobus e.v. * verkrijger Hapert, schuldbrieven / 

contanten 
 

Swaanen, Anna *    
Peeters, Peter schuldenaar Bladel  
van Beers, Michiel idem Lagemierden  
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Vosters, Simon e.v. # verkrijger Lagemierden , schuldbrief / 
contanten 

 

Swaanen, Johanna #    
Wouters, Wouter schuldenaar Casteren  
Wittens, Theodorus e.v. ^ verkrijger Lagemierden, schuldbrieven / 

contanten 
 

Swaanen, Wilhelmina ^    
……., wed. Willem de Laat schuldenares Lagemierden  
Swaanen, Cornelis schuldenaar als voogd 

van ** 
  

Goris, (onm. kind) Paulus **    
Swaanen, Jacobus verkrijger Lagemierden, contanten  
Verhagen, Bartel schout   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen Lagemierden  
Huijbregts, Wouter  Hoogemierden  
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Staat en inventaris No. 38 (uitgebreide inventaris) 3-11-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Rooij, Geertruij wed.v. * inventarisante / a.s. 
bruid 

  

Dijkmans, Cornelis + * erflater Lagemierden  
Dijkmans, Jan onm. zoon   
van de Ven, Lambert voogd   
Hanegraaff, Peter toeziend voogd   
  o.a. koffiemolen, strijkijzers, 

balans, koper, tinnen lamp, 
extra schoon gebloemde 
schotels, tinnen schotels, 
zakhorloge, zilveren 
schoengespen, geweer, 
spinnewiel, gereedschap, 
hoogkar, os, 2 koeien, geit, 
varken, aardkar etc. 

 

Swanen, Cornelis debiteur   
Dijkmans, Theodorus idem   
van Boxel, Adriaan idem   
Snellaars, Willem idem   
Franken, Willem idem   
Jan genaamd Hooijen idem Kasteren ?  
de Kinderen, Jan idem idem  
Wouters, Antoon idem idem  
Gijsbers, Jan idem Wellenseind  
Merks, Jan idem   
van Heuven, C. idem   
Stumph, Crist idem   
 burgemr. / crediteur   
Hanegraaff, Peter crediteur   
Markx, Jacoba creditrice   
……….. arbeider / crediteur   
Dijkmans, Petronella creditrice   
Leesten, M. crediteur   
Matijssen, Crist rentgelder   
  huis, hoff, aangelag, 2 lops. 

31 r., Lagemierden 
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  2 halve pondakkers, samen 2 
lops. 52 r. 

 

  den Zandkuil, 1 lops. 30 r.  
  den Haverdries, 1 lops. 32 r.  
  part in Jacob Schuurmans 

beemd, 32 ½ roeden 
 

  den Gullen hoek beemd, 1 
lops. 57 r. 

 

  den groten of Bullensbeemd, 
2 lops. 55 r. 

 

de Kort, Adriaan crediteur   
Leesten, Mathias crediteur   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 5 
t/m 8 

Afstand van erfdeel door kinderen No. 36 23-9-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Wit, Jan Baptist part.enerz. Hilvarenbeek ?  
Smolders, (2 onm. kind. *) Cornelis idem Hilvarenbeek  
de Wit, Geertruij +  moeder van *   
de Wit, Jan partij enerz.   
Meis, Antonij e.v. # partij enerz. Tilborg  
de Wit, Maria # partij enerz.   
Dirks, Catharina wed. v. ^ moeder / partij anderz. 

/ verkrijgster 
Hulsel  

de Wit, Jacobus + ^ erflater   
Verhagen, Bartel schout civiel   
van den Borne, Hendrik schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 9 
t/m rij 4, foto 6 

Staat en inventaris No. 29 (uitgebreide inventaris) 3-6-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Maria wed.v. * inventarisante Hoogemierden  
van Gisbergen, Josephus + *    
Verhagen, Bartel schout civiel   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 4, foto 10 
t/m rij 5, foto 4 

Taxatie van de koren windmolen te 
Lage Mierde 

(No. 42) gedetailleerde beschrijving 
totale waarde f. 1124 – 14 

2-1-1810 

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 afgaande pachter / req.   
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van Gorkum, Nicolaas nieuwe pachter / 
requirant 

den kooren windmolen, 
Lagemierden 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 5, foto 5 
t/m 12 

Taxatie onroerende goederen t.b.v. 
obligatie 

No. 35 14-9-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panjoel, Hendrik borg voor #/ requirant Hoogemierden  
van de Zanden, Antonij #  idem  
van Gisbergen, (2 onm.kind.*) Josephus    
van Hees, Maria moeder van *   
  huis, hof, aangelag, 55 roeden 

Hoogemierden 
Wouter van Ostade (o), kind. 
van Margo Moonen (w, n), de 
heide (z),  

  den halven Lange akker, 1 
lops. 7 ½ roede 

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

  ½ Land in de aanstede, 1 
lops. 30 roeden 

Margo Moonen (o), Hendrik 
Panjoel (requirant) ( w, z, n) 

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

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

  ½ den Beemd, 1 lops. 29 r. de rivier (o), Thomas 
Janssens (w), kind Margo 
Moonen (z), Ant. van de 
Zanden (n) 

  de Bultakker van Cornelis 
Miermans, 2 lops. 2 r. 

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

  den Smeelakker, 2 lops. 15 r. Wouter van Ostade (o), de 
requirant (w, z, n)  

  de helft in een stuk beemd, 22 
roeden 

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

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

  het Driesken aan den Langen 
akker, 32 roeden 

de requirant (o) kind. 
Lambert Lambert van den 
Borne (w, n), vrouw J. P. 
Huijbs (z) 

  de Kail, 30 roeden vrouw Jan P. Huijbs (o), 
Wouter Snijders (w), Piet 
Huijbregts (z), Josephus 
Schoormans (n) 

  den Beemd gekomen van 
Evert Schoormans, 2 lops. 31 
roeden 

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

  den Horst daaraan, 1 lops. 30 
roeden 

den Beemd (o), de heide (w), 
Joseph Larmit (z), de erve 
Hendrik van de Zanden (n) 

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

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

  de helft in den halven 
Veldakker met den dries 
daarin, 1 lops. 18 ½ r. 

Wouter van Ostade (o, n), Jan 
Donkers (w), Michiel van 
Loon c.s. (z) 
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  de helft in de Wille, 1 lops.  
4 ½ roeden 

de wed. Adr. Joris Lemmens 
(o), Jan Jans Luijten (w), de 
heide (z), Mat. van den Berg 
(n) 

  het Stedeken van Embregt 
Dijkmans, 1 lops. 28 r. 

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

Verhagen, B. schout / taxateur   
Martens, Willem schepen / taxateur   
Huijbregts, Wouter schepen / taxateur   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Taxatie onroerende goederen t.b.v. 
obligatie 

No. 34 9-9-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Hendrik Lambert requirant   
Wittens, Adriaan borg / requirant / 

eigenaar 
  

van Gisbergen, (2 onm.kind.*) Josephus    
van Hees, Maria moeder van *   
  Wouwer in de Smitstraat,  

1 lops. 40 roeden, 
Hoogemierden 

de straat (o), heide (w), Jos. 
Larmit (z), Jan Baptist 
Janssen (n) 

  huis, hof, aangelag, 4 lops. 39 
roeden 

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

  kamer en hof met een perceel 
daaraan, 55 roeden 

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, n) 

  ½  huis en stal en aangelag, 
50 roeden 

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

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

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

  het Bugtje voor de helft, 36 
roeden 

de straat (o), straatje (w), 
Mattijs van den Berg (z), 
straatje (n) 

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

de kind.Hendrik Luijten (o), 
de heide (w,z), Jos.Larmit (n) 

  ½ het Nieuwveld agter  
ougsten ?, 2 lops. 20 r. 

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

  Eussel aan de Samling, 47 ½ 
roeden 

 

  het Leem, (Leen ?) 1 lops.   
  heijveld in het Leen, 1 lops.  
  ½ den Beemd van Ansem 

Adriaans aan de Sammeling, 
1 lops. 9 roeden 

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

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

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

Swaanen, Cornelis loco schout / taxateur   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 9 en 
10 

Borgbrief No. 27 27-4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gisbergen, Johannis Cornelis requirant Hoogemierden  
  t.b.v.: Turnhout  
Huijbregts, Wouter lid. gem. bestuur   
Martens, Willem idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 11 
en 12 

Borgbrief No. 28 27-4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Franssen, Maria Elisabeth requirante Hoogemierden  
  t.b.v. : Turnhout  
 verder als boven   

 

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

Procuratie / machtiging No. 31 19-6-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hees, Maria wed. Josephus van 
Giesbergen 

moeder / voogdes / 
constituante 

Hoogemierden  

Luijten, Steven toez. voogd / constit.   
van Giesbergen, Jan  onm. zoon   
van Giesbergen, Govert onm. zoon   
Hoosemans, Johannes Franciscus secretaris/gemachtigde Lagemierde  
van Giesbergen, Maria + erflaatster Antwerpen  
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Huijbregts, W. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 5 en 
6 

Borgbrief No. 26 13-5-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Johanna requirante Hulsel  
  t.b.v.: Reusel  
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 7 
t/m 9 

Bewijs van overlijden No. 25 12-5-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Cecilia requirante / a.s. bruid Berchem (Fransch Keizerrijk)  
van Leemput, Laurentius a.s. bruidegom Berchem  
Verspaandonk, Steven + (± 1759) grootvader   
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Schoormans, Dingena + (± 1759 ) grootmoeder   
Martens, Willem schepen Hoogemierde  
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 10 
t/m rij 3, foto 2 

Overeenkomst / Boedelscheiding No. 24 12-4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ven, Antonij partij enerzijds Bladel  
van de Ven, Catharina e.v. * partij enerzijds Hogemierden  
Vinken, Hendrik *    
van de Ven, Jacobus + . # vader / erflater   
Verhagen, Margriet (1e ?) e.v. # moeder partij enerz.   
van de Ven, Lambertus partij anderzijds Lagemierden  
van de Ven, Maria partij anderzijds   
van de Ven, Margo e.v. ^ partij anderzijds Tilborg   
Donders, Peter ^    
van de Ven, Wilhelmina e.v. ** partij anderzijds Ravels (Fransch Keizerrijk)  
Rens, Jan Baptist **    
van de Ven, Theodorus partij anderzijds Deurne (Fransch Keizerrijk)  
van de Ven, Anna Maria partij anerzijds Turnhout (Fransch 

Keizerrijk) 
 

Dijkmans, Elizabeth e.v. # moeder partij anderz.   
  werkos, 2 beesten, graan etc., 

bouwgereedschap, wagens, 
karren, rademakerswinkel, 
alle roerende goederen 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 3 
t/m 7 

Staat en inventaris No. 23 30-3-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Maria wed. v. * inventarisante / a.s. 
bruid 

Hulsel  

Palmans, Adriaan + *    
Palmans, Jan zoon   
Palmans, Maria dochter   
Palmans, Cornelia dochter   
Spoormans, Peter voogd Arendonk (Fransch Keizerr.)  
Maas, Peter toeziend voogd Netersel  
Bosch, Jan crediteur Bladel  
Kerkhoff, Jan crediteur   
Vereijsen, J. (Vrijssen) crediteur   
Verhagen, B. schout civiel   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 8 
t/m rij 4, foto 2 

Staat en inventaris No. 22 30-3-1809 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Peeter wedn. v. * inventarisant / a.s. 
bruidegom 

Hulsel  

Williams, Elizabeth + *    
Goutsmits, Peter zoon   
Goutsmits, Josephus zoon   
Goutsmits, Jan voogd   
Schoondermark, Cornelis toeziend voogd   
  6 prenten, geweer, 

huishorloge, spinnewiel, 
timmermansgereedschap, 
boek met zilveren sloten, 
zilveren mouwknopjes 

 

Kolen, Lambert crediteur Casteren  
Verhagen, B. schout civiel   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Taxatie No. 18 17-3-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Loon, Mathias weduwn.v.* requirant Lagemierden  
Leesten, Elizabeth + *    
van Loon, ( 2 onm.kind.) Mathias    
  plekje weide in den 

Vonderbeemd, Lagemierden 
een straatje (o), de rivier (w), 
rest v.d. beemd (z), vrouwJan 
Naaijkens  / de rivier (n) 

Verhagen, Bartel schout / taxateur   
Swaanen, Cornelis schepen / taxateur   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen / taxat.   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 6 
t/m 8 

Voogdij No. 17 15-2-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaans, Albert voogd Lagemierden  
van de Pas, Jan toeziend voogd Hoogemierden  
Swaans, Ida wed. v. *    
de Laat, Willem + *    
de Laat, Cornelia onm. dochter   
de Laat, Ida idem   
de Laat, Cornelis onm. zoon   
de Laat, Elizabeth onm. dochter   
de Laat, Fransus onm. zoon   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Verhagen, B. schout   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 3, rij 4, foto 9 
t/m 11 

Vernadering No. 14 23-3-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Peter * vernaderaar Laagemierden  
Hoosemans, Johan Franciscus koper / secretaris de Schuurmans akker, 1 lops. 

47 roeden, Laagemierden 
ee weg (o), de heide (w), Jan 
Stroobants (z), Peter Jooris 
Peters (n) 

Vloemans, Adriaan zwager v. * / verkoper   
Verhagen, B. schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Linkels, J.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 12 
t/m rij 5, foto 9 

Erfdeling No. 11 23-12-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Johanna condividente / 
verkrijgster 

huis, hof, aangelag, 1 lops. 30 
roeden, Hulsel 

de straat (o), Adriaan Swanen 
(w), zijzelf (z), de gem. straat 
(n) 

  het Hijveld en Eeusel, 4 lops. 
30 roeden 

Hendrik Janssens / kind. 
Peter Dijkmans (o), de heijde 
(w), de kind. Dijkmans (z), 
Evert Vrijssen (n) 

  het Nieuwveld, 22 roeden de kind. Adriaan Verhagen 
(o), de heide (w, z, n) 

  den Toemenhoff, 1 lops. 29 r. Jan Verzand (o), zijzelf (w), 
de rivier (z), de straat (n) 

  het Beemdeken, 2 lops. 18 r. Jacobus de Wit (o, z), de 
heijde (w), Evert Vrijssen (n) 

  den Evers akker, 52 roeden Steven van der Aa (o), de 
wed. Peter Willems (w), de 3 
kind. Peter Dijkmans (z), de 
wed. Jan Hendriks (n) 

  den Grootakker, 1 lops. 45 r. de wed. Jacobus Kasteleijns / 
Hendrik Janssens (o), 
Adriaan Swaanen (w), de 
kind. Peter Dijkmans (z), 
Wouter van der Aa (n) 

  het Kleinakkerken, 1 lops. 15 
roeden 

een weij (o), Cornelis de Beer 
(w), Leenderd Corstiaan 
Dirks (z), zijzelf (n) 

  den Grootakker van Marten 
Jan Hendriks, 1 lops. 15 r. 

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

  het Eeusel aan het Vooreind, 
1 lops. 45 roeden 

Evert Vrijssen (o, z), de hijde 
(w, n ) 

  den Smeelakker, 2 lops. de wed. Peter Dijkmans (o), 
de gemeente (w), Cornelis de 
Beer (z), Jacobus de Wit (n) 

  Wouterse Beemd, 1 lops.30 r. de kind. Adriaan Verhagen 
(o), de rivier (w), de kind. 
Peter Dijkmans (z), de wed. 
Antonij Verhagen (n) 

  (andere) Wouterse Beemd, 1 
lops. 30 roeden 

de kind. Adriaan Verhagen 
(o), de rivier (w), de kind. 
Peter Dijkmans (z), ….. 
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   de wed. Antonij Verhagen (n) 
  het Kwaadveld, 1 lops. de rivier (o), de hijde (w), 

zijzelf (z), Evert Vrijssen (n) 
het kantoor der domijnen rentheffer   
de gewezen Abdij van St.Truijen / de 
kroon 

renthefster   

den Armen van Hulsel rentheffer   
Goutsmits, Cornelis condivident Hulsel  
Goutsmits, Petronella * condividente Welde (Weelde)  
van der Steen, Wouter e.v. *    
Lemmens, Wouter i.n.v. voogd   
Aarts, Arnoldus  (onm.) condivident / 

zoon van # 
Hulsel  

Aarts, Jan + #    
Goutsmits, Maria e.v. #    
Goutsmits, Peter ^ + vader / erflater   
Vervugt, Josijn e.v. ^ + moeder / erflaatster   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 5, foto 10 
t/m fiche 4, rij 1, foto 
7 

Erfdeling (2x) No. 11 23-12-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Johanna condividente   
Goutsmits, Cornelis condivident / 

verkrijger 
het Looijken, 30 roeden, 
Hulsel 

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

Goutsmits, Petronella * condividente Welde (Weelde)  
van der Steen, Wouter e.v.*    
Lemmens, Wouter voogd Hulsel  
Aarts, Arnoldus condivident (onm.) / 

zoon van # / verkrijger 
den Meijskens Boogaert, 2 
lops., Hulsel 

Steeven van der Aa (o), de 
kind.Peter Dijkmans (w), 
Evert Vrijssen (z, n) 

Schoondermark, Cornelis (toeziend voogd)   
het kantoor der domijnen rentheffer   
de gewezen abdij van St. Truijen / de 
kroon 

renthefster   

den Armen van Hulsel rentheffer   
Aarts, Jan + #    
Goutsmits, Maria e.v. #    
Goutsmits, Peter + ^ vader / erflater   
Vervugt, Josijn + e.v.^ moeder / erflaatster   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 8 Verklaring betr. nalatenschap  4-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaanen, Hendrikus + *  Hulsel  
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Swanen, Adriaan (Swaanen) vader / deponent   
Willems, Franscis getuige   
van Ostade, Lenardus getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 9 en 
10 

Verklaring betr. verzoek betr. personeel van de molen te Lage 
Mierde 

22-7-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Engelen, Adriaan verzoeker   
Verhagen, Bartel schout / deponent   
Swaanen, Cornelis lid gem. bestuur / 

deponent 
  

Lemmens, Jan Embregt idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 11 
en 12 

Verklaring betr. verzoek betr. verponding van de molen te 
Lage Mierde 

22-7-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Woestenberg, Cornelis verzoeker   
Verhagen, Bartel schout / deponent   
Swaanen, Cornelis lid gem. bestuur / 

deponent 
  

Lemmens, Jan Embregt idem   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Verklaring betr. goed gedrag No. 1 12-7-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Peeter verzoeker t.b.v. Hulsel  
Goutsmits, Cornelis broer / gearresteerde   
Aarts, Arnoldus neef / gearresteerde   
  Turnhout (kasteel van- )  
Verhagen, Bartel schout civiel / depont.   
van den Borne, Hendrik lid.gem.best./ depont.   
Linkels, Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 4 
t/m 6 

Transport  20-12-1810 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aarts, Cristiaan transportant Hoogemierden  
Franssen, Josephus verkrijger den Ansems akker, 1 lops. , 

Hoogemierden 
Albert Riebergs (o), Josephus 
Larmit (w), kind v. Gerrit 
Hermans (z), de wed. Jan 
Franssen (n) 

 St. Huijbregt te Hilvarenbeek rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
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Einde dec. 2009 
 

 


