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Folio  Soort akte Datum 
(1) t/m 6, fiche 1, rij 1 Verpachting oogst 18- 7-1809  

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

vande Ven, (kind.) Jacobus verpachters  
de Beer, Adriaan borg  
van Beers, Jan borg  
Beijens, Norbert borg  
van Boesel, Adriaan borg  
Dijkmans, M. borg  
Engelen, Adriaan borg  
Fabrie, Abraham pachter de naweij in de 2 veldekens na Hulsel 
van Gils, Adriaan pachter plekje spurrie 
van Hees, Arnold pachter de Aanstede (4 + 3 + 4 bedden rogge)(plekje vlas) 
  aardappelen 
Hermans, Antonij pachter den Langen akker (4 bedden rogge)(4x) 
Hoosemans, J.F. pachter aardappelen 
Janssen, Peter pachter den Gagelbocht (plekje evie) 
  gras int Weijveld 
Maas, Jacob borg  
Maas, Peter borg  
Peters, P.J. borg  
van de Put, Francus pachter den Dries (boekweit) 
  den Gagelbocht (boekweit) 
  de Aanstede (aardappelen) 
Roosen, Cornelis pachter / borg de naweij in het 3e veldeken na Hulsel 
Souwen, Adriaan borg  
Swaanen, Adriaan borg  
Swaanen, Jacobus bieder  
Swaans, Norbert pachter / borg  den Dries (boekweit) 
  de Heijlaaren (gras) 
vande Ven, Maria pachtster  
vande Ven, Norbert pachter / borg den Hoenderhoek (rogge) 
  plekje gras (2x) 
  plekje boekweit (2x) 
  Eersel (plekje hooi)(naweij) 
  Gagelbocht (naweij) 
  de Heijlaaren (naweij) 
  ’t Weijveld (naweij) 
Verhagen, Bartel pachter den Langen akker (4 bedden rogge) 
Versant, Wouter borg  
Vingerhoets, Antonij borg  
Vinken, Hendrik borg  
vande Voort, Peter pachter plekje boekweit 
Vrijssen, Evert pachter de Heijlaaren (gras) 
vande Zanden, Jan borg Hulsel 
Verhagen, Bartel schout  
Swaanen, Cornelis schepen  
Lemmens, Jan Embregt loco schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
6v t/m 12v, fiche 1, rij 1  Verkoop van inboedel 18-7-1809 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

van de Ven, Jacobus + vader  
……….., Elisabeth + moeder  



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv. No. 156 
door E.A.M.Verspaandonk 

 2

van de Ven, Lambert zoon / verkoper  
van de Ven, Margo * dochter / verkoopster  
Donders, Peter e.v. *   
van de Ven, Wilhelmina # dochter / verkoopster  
Rijns, Jan Baptist e.v. #   
van de Ven, Theodorus zoon / verkoper  
van de Ven, Maria dochter / verkoopster  
van de Ven, Anna Maria dochter / verkoopster  
van Akkerveeken, Jacobus borg  
van Akkerveeken, Jan koper zaag, kruijwaagen 
van Beers, Jan bieder  
van Beers, Peter L. koper kist 
van Beers, P. M. koper spinnewiel 
van Beers, Willem borg  
van Beers, Willem A. koper turfschoep 
van Boxel, Adriaan koper / borg melktob, hoofd peuleuw, kaffe bed 
de Bruijn, Bartel koper schoep, 6 lepels, 2 slaaplakens 
de Bruijn, Hendrik koper boterteijl 
vander Ceelen, Marinus koper zigt 
vander Ceelen, Willem koper / bieder leunig stoel 
Claasen, Wouter koper ligt 
Dijkmans, M. koper haamklippel 
Donders, Peter koper (Tilburg) reep, bijl, brandhout (2x), hoop hout 
Engelen, Adriaan borg  
Fabrie, Abraham koper ploeg, vat boekweijt 
van Gils, Adriaan koper / borg vuurpan, spanzaag, balans 
van Hees, Arnold koper / borg kapmes, wan, strijkijzer, bijl 
Hermans, Antonij koper haargetouw, spaa, rommel (2x) 
Hoosemans, J.F. koper / secretaris rommel (2x), zaag, hoop hout 
Janssen, Peter koper / borg vat boekweijt (3x), hooij, waskuijp, rommel 
Lemmens, Adriaan koper riek, hijsijsie 
Lemmens, Jan koper (Reusel) boterstand 
van Looij, Jan B. koper (Reusel) 2 hagten 
van Loon, Jan B. koper melktob 
van Loon, Peter koper spinnewiel 
Maas, Jacobus koper 2 slaaplakens, wolle deeken 
Maas, Peter koper / borg (Hulsel) 2 zaaijkorven, eeg 
Martens, Willem borg  
Moonen, Adriaan koper (Reusel) hoogkar 
Naaijkens, Jan borg  
Naaijkens, Peternel koopster brandhout 
Otten, Adriaan koper zadel, klopbijtel 
Otten, Jan koper koeketel 
van de Put, Francus koper / borg moespot 
Rhijns, J. B. (Rijns) koper tinne schotel, sopkom, rommel, hangijzer 
Roosen, Cornelis koper jok, osch, vat boekweijt (2x) 
Smolders, Cornelis koper hoop hout 
Souwen, Adriaan koper / borg rommel 
Swaanen, Jacob koper schoep en riek 
Swaans, Norbert koper kist 
Tops, Jan koper (Reusel) aardkar 
Tops, Peter koper mand, tafel, 3 stoelen 
van de Ven, Antonij koper (Bladel) scherpzaag 
van de Ven, Lambert koper / borg zigt, zaaijkorf, 2 manden, melktonneke, vat, boekweijtkaf, 

stroo, bak met grut, korf, hoofd peuleuw, rommel (4x), 
zaag, 4 doorlaten, gezaagd hout, vellingen, schroef, 
aardkar bak, hoop hout, zaagstelling 

van de Ven, Maria koopster koeketel, mand, zijgschotel, hoop vlas (2x), moorketel, 
haal etc., tang, 2 lepels, schotel, koffijketel, pan, kist, kas 
(2x), lamp, bed etc., 2 stoelen, tafel, ½ den hof 
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Verhagen, Bartel borg / schout  
Vermeulen, Jan koper stik, trog 
Verspaandonk, Cornelis koper (Reusel) koe, 2 slaaplakens 
Vingerhoets, Pero borg  
Vinken, Hendrik borg  
Vloemans, Adriaan koper wolle deeken, velling planken 
van de Voort, Peter koper / borg tobbe 
Vosters, Adriaan koper tang 
Vosters, Simon koper / borg sopkom, 3 zeven, 2 slaaplakens 
van de Zanden, Adriaan Hendrik koper / borg zaaijkorf 
Swaanen, Cornelis schepen  
Lemmens, Jan Embregt loco schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
13 t/m 14v, fiche 1, rij 2 Verpachting van oogst 19-7-1809 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

…….., wed. Gerrit Hermans verpachtster Hoogemierde 
Hermans, (onm. kind) Gerrit verpachter (-ster)  
van den Berg, Mattijs pachter (den Hoogakker) 8 bedden rogge 
vanden Borne, Lambert borg  
Crolle, Francus pachter / borg (den Oudendijk) 4 bedden rogge, boekweijt 
van Eijck, Adriaan borg  
Franssen, Josep borg  
Franssen, P. borg  
van Hees, Arnold borg  
Hermans, Antonij pachter rogge, 8 + 3 bedden rogge 
Huijbregts, W. pachter boekweijt (2x) 
Kools, Gerrit pachter rogge 
Kools, Josep borg  
de Leest, Simon pachter / borg rogge 
Maas, Peter pachter / borg (Hulsel) rogge 
Naaijkens, Jan borg  
van Ostade, Leendert pachter rogge 
van Ostade, Wout borg  
Panis, Jan borg  
van de Put, Francus pachter / borg rogge 
Roest, Doorus borg  
Schellekens, Peter pachter / borg rogge 
Schoormans, Jan pachter rogge  
Smolders, Cornelis borg  
Souwen, Adriaan borg  
Swaanen, Jacob pachter / borg rogge 
Swaans, Norbert pachter rogge 
van de Voort, Peter pachter / borg rogge 
Willems, Norbert borg  
Wittens, Ant. (Witters) bieder / borg  
Verhagen, Bartel schout  
Huijbregts, kKWkouter schepen  
Martens, Willem schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
15 t/m 17, fiche 1, rij 3 Verpachting van oogst  19-7-1809 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

van Gisbergen, Johannis Cornelis verpachter  
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Panis, Johannis e.v. * verpachter  
van Gisbergen, Maria *   
van Hees, Maria wed.v. Josephus van 
Gisbergen 

verpachtster / 
pachtster 

zomerzaad, wortelen, aardappelen 

Luijten, Steeven voogd v. #/ verpachter  
van Gisbergen, (2 onm. kind) Josephus #   
Adams, Adriaan borg  
vanden Berg, Mattijs borg  
vanden Borne, Jan borg  
Carbo, Steeven pachter boekweijt 
Claasen, Jan borg  
Croll, Francus (Crollen) bieder  
van Eijk, Adriaan bieder  
Faas, Jan pachter aardappelen 
van den Heuvel, Jan borg  
Jooris, Crist  pachter  Reusel 
Luijten, Steeven borg  
Maas, Peter borg  
Panis, Jan pachter (rogge), speurie, voedergoed (den Lanvoortsen beemd) 

gras en naweij 
Paridaans, Wout borg  
van de Pas, Jan bieder  
van de Put, Francus pachter / borg  
Smolders, Cornelis borg  
Swaanen, Jacob pachter  
van de Voort, Peter bieder / borg  
Vosters, Simon pachter speurie 
Verhagen, Bartel schout  
Huijbregts, Wouter schepen  
Martens, Willem schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
17v t/m 24, fiche 1, rij 3 Verkoop van inboedel 19-7-1809 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

van Gisbergen, Johannis Cornelis verkoper / koper zie 
onder 

 

Panis, Johannis e.v. * verkoper / koper zie 
onder 

 

van Gisbergen, Maria *   
van Hees, Maria wed.v. Josephus van 
Gisbergen 

verkoopster / koopster 
zie onder 

 

Luijten, Steeven voogd v. #/ verkoper  
van Gisbergen, (2 onm. kind) Josephus #   
Aarts, Crist koper groenzaad, keil (kiel), rommel 
Adams, Adriaan koper / borg koebak (2x) 
Adams, Peter borg  
Baaijens, Antonij koper ploeg 
van den Berg, Mattijs koper / borg 2 zakken, 2 slaaplaakens 
vanden Borne, Hendrik Lambert koper melktobbe, paar karwielen 
Carbo, Steeven koper frak, vest, 2 servetten, hemd (3x), koffijketel, zij spek 
van der Ceelen, Willem koper kousen 
Claasen, Adriaan borg  
Claasen, Jan koper 2 slaaplaakens 
Crolle, Francus koper 2 servetten 
Donkers, Jan koper / borg 2 zaaijkorven, 2 scheermessen, hemdrok (2x), tinne 

schotel en lepel, peperbusch etc. 
vanden Dungen, Willem koper 3 rijfen 
van Eijk, Adriaan borg  
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Eijkens, Jan bieder (Hulsel) 
Faas, Jan koper hemd (4x) 
Fabrie, Abraham koper kartouw, 2 oorfluwijnen 
Fiers, Jacob koper 2 oorfluwijnen, 2 pinten 
Franssen, de wed. Jan koopster 3 koeituijers 
Geerts, de wed. Jan koopster emmer 
van Gisbergen, Jan Cornelis koper kapmes, gijt (geit), tafellaaken, 2 slaaplaakens, 2 tinne 

borden, hangijzer 
van Gisbergen, de wed. koopster schoep, roomketel, papketel, rommel (9x), kruijwaagen, 4 

hoenderen, moespot, zoutdoos etc., lamp, 2 zeven, pan en 
hangijzer, rekken en kapstok, spinnewiel, hoed, 
handdoeken, 2 gordijnen, tafellaaken, 2 oorfluwijnen (2x), 
2 slaaplaakens (4x), hoop werk, gaaren, gehekeld vlas, 
groote kas, gordijnen, 3 gelije borden, thepot, potje boter, 
2 bedden, hoofdpeluw, bed, deeken, 2 stoelen (3x), taffel 
(2 x), brandijzer, hangijzer, hoop turf, rest hout, hout 
onder de koorentas, zak met boekweijt 

Goovers, Jan koper 1 slaaplaaken 
van Hees, Arnold koper / borg roompotten, 2 servetten (4x), gordijntjes, 2 gelije borden 
van Helmond, Peter koper / borg 2 slaaplaakens, hemd 
van Herk, Simon bieder (Ravels) 
Hermans, Adriaan borg  
Hoosemans, J.F. secretaris / koper 9 ½ kan boonen, 2 oorfluwijnen, 2 slaaplaakens 
Huijbregts, Jan koper eeg 
Janssen, Jacobus bieder / borg  
Janssen, Jan Bt. koper wan 
Janssen, Peter koper / borg osch, vest 
Jooris, Crist koper (Reusel) witte koe, verskalf, vest, wolle rommel 
Kools, Gerrit koper melktobbe, botertijl 
Kools, Lambert koper groote kas 
van Leend, Jacob Jacob koper 2 slaaplaakens 
de Leest, Jan koper kafmoolen 
de Leest, Simon borg  
Lemmens, Jan borg  
van Limp, Willem koper (Reusel) hemd 
vander Look, Laureijns (vander Laak ?) koper (Reusel) koei 
van Loon, Mattijs koper 2 servetten, tinne kan 
van Loon, Peter bieder  
Luijten, Jan B. bieder  
Luijten, Steeven koper / borg hemdrok 
Maas, Peter koper (Hulsel) 2 zakken, lepelrek 
Martens, Adriaan koper koebak 
Martens, Willem koper melktobbe 
Panis, Jan koper / borg riek, schoep, 2 turfschoppen, 3 rieken, vlagsijsie, spa, 

vlegels, lange sijsie, zigt en pik (2x), vuurhaak, rommel 
(5x), ligt en zadel, jok etc., hagten, haargetouw, 4 beugels, 
boterkorf, karspil, koeketel, boterstand, zeijg, mekltobbe, 
hoogkar, aardkar, scheerbak, koebak (2x), emmer, 
broodbak, 2 zeven, korf en zak, kist, neerslag, hoed, riem, 
zijde halsdoek, tafellaaken, 2 servetten, hemd (2x), kistje, 
2 gelije borden, lepelrek en lepels, 2 tinne borden, 
schuimspaan, 2 punten (pinten), stuk spek, balans, leuning 
stoel, haal, hoop turf, hout op de schelft 

Panjoel, C. koper rommel 
Panjoel, Hendrik borg  
Paridaans, Wouter borg  
van de Pas, Jan koper / borg rommel (2x), 2 slaaplaakens, 2 vleren? vet 
Pasmans, Peter koper (Reusel) koeketel 
van Poppel, Jan borg  
van de Put, F. koper broek 
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Riebergs, Jan koper 2 scheenen 
Riebergs, L. koper 2 scheenen 
Schoormans, Josep borg  
Souwen, Adriaan koper / borg papketel, slaapmutsen 
Stomp, Crist koper thepot, hemd 
Swaanen, Cornelis koper kan 
Swaanen, Jacob koper lantaarn, bakje met rommel, moorketel 
Swaans, Norbert bieder  
Verbaanderd, Criste koper varkenskot 
Verbaanderd, de wed. Hendrik koopster 2 slaaplaakens 
Verhagen, Bartel schout / borg  
van Vessem, Mattijs koper hemd (2x) 
Vingerhouts, Pero (Peter) borg  
Vinken, Hendrik borg  
Vloemans, Adriaan koper korf met erten 
Vosters, Simon koper rommel, hond, trog, 2 slaaplaakens, geweer 
Vrijssen, Evert borg  
Wittens, Theodorus koper / borg stoel 
Huijbregts, Wouter schepen  
Martens, Willem schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
24v t/m 26v, fiche 1, rij 4 Verkoop van inboedel, beesten etc. 11-9-1809 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Maas, (kind.) Hendrik + verkopers  
Claasen, Wouter voogd / verkoper  
Koolen, Jan toeziend voogd / verk.  
Maas, (onm. kind.) Hendrik +   
van der Ceelen, Anna  + moeder  
Bax, Adriaan koper (Weelde) osch 
de Beer, Cornelis borg  
Biekens, Peter borg  
Blankers, Gerrit koper 4 vat rog (2x), spinnewiel 
van der Ceelen, Willem borg  
Clasen, Wout (Claasen) koper coffijmolen 
Dijkmans, Herman borg  
Dijkmans, Jacobus borg  
van Eijndoven, Frans borg  
van Hoof, Josep koper (Bladel) boekweit te velde, 2 tinne telloren (2x) 
Hoosemans, J.F. secretaris / koper vaatje erwten 
van den Hout, Adriaan Jacobus bieder  
Kolen, Jan (Coolen) borg  
van Loon, Adriaan Jans koper stroo 
Maas, Elizabeth koopster spinnewiel, kistje 
Maas, Jan koper / borg arkar (aardkar), hoogkar, 3 koebakken, aardappelen, 

hooij, stroo, speurie, plekje evie (den Drijsen akker), 
toemaat, mest in de stal, osse tuijg, sijse, koeketel, riek, 
schoep, boterstand, melktobbe, 2 roomtijlen, 4 vat rog 
(2x), 6 vat boekweit, moespot, 2 moorketels, emmer, 
olijvaatje, kuijpje, pannetje, 3 zeven, thepot, lamp, 
stuifpan (struifpan), rommel (2x), kas, trog, stoelen en 
taffel, brandeiser etc., bed, hoofdpeuluwe, spoel 

Maas, Piet (Peter) koper / borg ploeg, hooij, bijl, spaa, botertijl, kuijpje, krukstoel 
Panis, Piet bieder  
Peters, Jan koper papketel 
Rademakers, Michiel koper / borg rek met lepels 
Roest, Theodorus koper / borg melkketel 
Vorsters, Jan Jans koper (Reusel) zwarte koe 
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van de Zanden, Adriaan koper 2 tinne telloren, zakje koolzaat 
Verhagen, B. schout  
van den Borne, H. schepen  
van de Voort, Dirk schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
27 t/m 32v, fiche 1, rij 5 Verkoop van inboedel 28-11-1809 (1810 ?)  

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Hermans, Cornelis verkoper / koper (zie 
onder) 

Hoogemierde 

Aarts, Cristiaan koper koffijketel, 2 gordijnen, emmer, rommel 
Adams, Adriaan koper / borg startleer, waffelijzer, wiegvoet 
Adams, Peter borg  
Adriaanssen, de wed. Gerrit koopster wit bonte vaars 
van Akkerveeken, Jacob borg  
van Akkerveeken, Jan koper steekeijzer 
Beijens, Norbert koper / borg paard 
Carbo koper roggestroo 
Clasen, Adriaan (Claassen) koper zwarte koe 
Dijkmans, Peter koper (Reusel) zwart kalff 
Fabrie, Abraham koper / borg haam, rommel 
Fiers, Jacob koper / borg aardkar 
van Gils, Adriaan koper / borg zwart bonte koe 
Govers, Jan koper kinderdeken 
Hanegraaff, Peter koper schotelrek 
van Helmond, Peter koper toemaat (2x) 
Hermans, Adriaan koper / borg hagten en  smeerpot? 
Hermans, Cornelis koper chijse (zeis) en hak (2x), 2 rieken, 2 langschoeppen, riek 

en schoep, schoep en 2 gaffels, spaa, s… en strengen, 
zadel, jok en vlage…, koebak (4x), koeketel, ploeg, eeg, 
kruiwagen, ligt, grijze koe, hoop kaff (2x), hoop kriesen ?, 
scheerbak, vlegels, rogge stroo, hooij, toemaat, speurie, 
zaaijkorff, boterstand, tijl, roomtijl, zigten, sijse, 
huisorlogie, hoop aardewerk, tinne thepot en lepels, lamp, 
scheerbekken, fhergiet, rommel (3x), zoutdoos, moespot, 
moorketel, taffel (2x), hoop touw, kas (2x), deken (2x), 
bed, hoofpeuluwe, kussen, 2 stoelen (3x), seeff (2x), 
olijvat, rommel (3x), linne zak, rijszak, spinnewiel, 2 
kussen(s), trog, haal en tang, kapmes 

Hermans, Jan bieder  
Hermans, Margo koopster wolle deken 
Hermans, Wout koper (Ravels) seeff, stoel 
van Hooff, Jan koper / borg koebak, taffel, paar gordijnen, rommel, kafbed 
Hoosemans, J.F. secretaris / koper coffijmolen, kapstok 
Huijbregts, Peter koper / borg hoop touw, bijl 
Huijbregts, Wout koper hoofdslot, rommel, pakje kemp 
van den Heuvel, Cornelis koper melktobbe, zigten 
Laurijssen, Peter koper (Reusel) hooij 
Luijten, Jan Baptist koper / borg rommel, 3 flessen 
Luijten, Jan Jan B. borg  
Luijten, Steven koper / borg waskuip, zaag, deken, kaffe bed 
Marks, Antonij borg  
Martens, Adriaan koper rommel, 2 stoelen 
van de Pas, Jan koper / borg hoop kaff (2x), roggestroo, karhuijff 
van Poppel, Jan borg  
van de Put, Frans koper / borg kakstoel, rommel, balans en gewigt, spinnewiel 
Smolders, Cornelis koper (Tilburg) hoogkar, zadel 
Smolders, Cornelis senior borg  
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Stomp, Crist (Stumph) koper eisere ketel, hangijzer en pan 
Verbaandert, Lambert koper moespot 
Vinken, Hendrik koper / borg kafmolen 
de Voogd, Jan Baptist koper (Arendonk) 
Willems, Adriaan borg  
Willems, Hendrik koper kist 
Willems, Margo koopster kist 
Willems, Maria Cat. koopster kist 
Wittens, Jan koper melktobbe, rommel, rek met lepels, aardewerk, 

moorketel, therek met toebehoorden, paar gordijnen, 2 
stoelen, linne zak, haargetouw 

Wouters, Adriaan koper (Reusel) schuimspaan 
Verhagen, Bargel schout  
Huijbregts, Wouter schepen  
Martens, Willem schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
33 t/m 33v (2e ), fiche 2, rij 1 Verkoop van paard, beesten en roerende goederen 7-12-1809 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

van Poppel, Jan verkoper Lagemierde 
de Beer, Cornelis koper mesthaak en smeerbak, toemaat 
van Beers, Adriaan borg  
van Beers, Peter koper / borg zadel, speurie, criesbusselen 
Cornelissen, Jan koper paar hagten 
van Endhoven, Frans (van Eijndhoven) borg  
Fabrie, Abraham koper handknuppel en strenge 
van Gils, Adriaan koper 2 koebakken 
Hanegraaff, Peter koper / borg riek 
van Hees, Arnold koper / borg zwart bonte koe 
van den Heuvel, Cornelis koper ploeg 
van den Heuvel, Cornelis senior borg  
van den Heuvel, Jan koper / borg hooij 
Jacobs, Jan koper / borg hijsijse, paard, haam 
van Leend, Jacob borg  
Maas, Peter koper (Hoogemierde) zwart vaarskalf 
Monen, Doris (Moonen) koper (Weelde) zwarte koe 
Naaijkens, W. borg  
van de Pas, Jan borg  
Roosen, Jan koper scheerbak, roggestroo 
Smolders, Cornelis koper criesbusselen 
Smulders, Jan (Smolders) koper / borg roggestroo 
van der Souwen, Adriaan borg aardkar 
Swaans, Norbert koper / borg melktobbe,  
Wellens, Jan Antonij koper / borg eeg 
van de Zanden, Adriaan Hendrik koper / borg haverstroo 
  niet verkocht ? : boterstand, os, hoogkar, koeketel 
Verhagen, B. schout  
Swaanen, Cornelis schepen  
Lemmens, Jan Embregt schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
34 t/m 36v, fiche 2, rij 1 Verkoop van inboedel 18-12-1809 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

van Leend, Jacobus verkoper Hoogemierde 
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Adams, Adriaan borg melkketel 
Adams, Peter borg  
de Beer, Cornelis koper zwartbonte koe 
van den Berg, Mat. bieder  
Biekens, Peter koper / borg roggestroo 
Blankers, Gerrit koper zwart osch kalff 
van den Borne, Hendrik borg  
van den Borne, Jan koper / borg osch kalff, karhuijf 
Dirks, Jan borg  
Dijkmans, Jacobus borg  
Geerts, Piet borg  
van Gils, Adriaan borg  
Goutsmits, Jan koper / borg toemaat 
Govers, Jan borg  
van Hoof, Jan junior koper koebak (2x), hoogkar, aardkar (2x), ploeg, eeg, zwarte 

koe, osch kalff, koeketel (2x), wan, paar hagten (2x), 
kruiwagen, kafmolen en korenschoep 

van Hoog, Jan senior koper / borg gedorste speurie 
Huijbregts, Wout koper koebak, ligt 
Janssen, Godefridus koper (Arendonk) zwarte koe 
Joosen, Adriaan borg  
Kaas, Josep koper koebak 
van Laarhoven, Mart. borg  
Lemmens, Jan Baptist koper evie stroo 
Luijten, Steven borg  
Maas, Peter borg  
van de Pas, Jan borg  
Schoormans, J.B. borg  
van der Souwen, Adriaan borg  
van Spreeuwel, Jan koper evie stroo 
Verbaanderd, Crist borg  
Verbaanderd, Hendrik borg  
Verrijsen, Everd (Vrijssen) koper toemaat 
Vloemans, Adriaan borg  
de Voogd, Godefridus koper (Arendonk) paard, haam, zadel, hoofdslot 
de Voogd, J.B. koper (Arendonk) hooij 
Vosters, Jan koper zwartbonte stier 
Vromans, Antonij koper zwart bonte osch 
de Wit, Jan koper roggestroo 
Woestenberg, Adriaan bieder (Esbeek) 
Verhagen, Bartel schout  
Martens, Willem schepen  
Lemmens, J.B. schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
37 t/m 41v, fiche 2, rij 2 Verkoop van gereedschap, vee, etc. 20-12-(1809) 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Engelen, Adriaan verkoper Lagemierde 
Adams, Piet borg  
Adriaanssen, Hendrik koper roggestro 
van Akkerveeken, Jacob koper lange sijse 
Baijens, Ant.? koper (Weelde) lange sijse en haargetouw 
Baijens, Jan koper (Ravels) hooij 
de Beer, de wed. Cornelis koopster haverstro 
van Beers, Adriaan borg  
van Beers, Jacobus borg  
van Beers, Peter koper / borg melktobbe 
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van Besauw, Peter (van Besouw) bieder (Dun) 
Biekens, Peter borg  
van Boxel, Adriaan koper wan 
de Bruin, Bartel koper roggestro 
de Bruijn, Hendrik koper / borg roggestro 
van der Celen, Marinus? koper kaf 
van der Celen, Willem borg  
Claasen, Wout bieder  
Crol, Thomas (Krol) koper 3 kafzeven, schoep, riek etc. 
Dirks, Cornelis bieder (Ravels) 
Dirks, Jan borg  
van Doren, Jan borg  
Driessen, Jan koper (Ravels) zwartbonte koe 
van Eijndoven, Frans borg  
la Febre koper (Bladel) snijbak, zwartbonte koe van B.Verhagen 
Geerts, de wed. Jan biedster  
van Gorcum, Nic. koper schoep, boterstand, melktobbe, aardkar, zwart stierkalf, 

hooij, roggestro 
Goutsmits, Jan koper / borg hoogkar, toemaat 
Hagen, Jan Antonij koper kruiwagen 
Hanegraaff, Peter koper korte sijse, ligt 
van Hees, de wed. koopster (Hilvarenbeek) ploeg 
Hermans, Cornelis borg  
van den Heuvel, Jan koper / borg zwart bonte koe 
van Hoof, Jan senior koper / borg eeg, hoogkar van de gemeente 
van Hoof, Jan Jan borg  
Hoosemans, J.F. secretaris / koper rijven etc. 
Jacobs, Jan koper / borg beugels 
Janssen, Peter borg  
Janssens, Piet koper / borg beugels, hooij 
Lemmens, Jacob borg  
Lemmens, Jan Embregt koper / borg meststik 
van Loon, Adriaan koper / borg koebak 
van Loon, Peter koper zwartbont vaarskalf 
Luijten, Steven borg  
Marinissen, Sebastiaan koper (Ravels) zwarte vaars 
Mutsaarts, (wed.)Lamb. koopster (Netersel) korte sijse 
Naaijkens, Jan koper / borg 2 lege biekorven 
van Ostade, Leendert koper koebak, melkemmer, waskuip 
Otten, Adriaan koper hooij 
Otten, Jan borg  
van de Pas, Jan koper / borg speurie 
Peeters, Joris bieder  
Peters, P.J. borg  
Plasmans, Arnold koper (Hilvarenbeek) koebak (2x) 
van Poppel, Jan borg  
Roosen, Adriaan koper (Dun) witbont vaarskalf 
van Rooij, Jan koper (Hilvarenbeek) hooij 
Rosen, Doris (Roosen) koper (Beers) riek 
Rosen, Doris koper (Dun) melkstoelen 
Schoondermark, Cornelis koper / borg toemaat 
Schots, Antonij koper toemaat 
Smolders, Cornelis borg  
van der Souwen, Adriaan borg  
Swaans, Norbert (Bert) koper / borg eeg 
Swaans, Peter borg  
Swanen, Cornelis borg  
Tops, Hendrik Jan koper (Reusel) haverstro 
Tops, Piet koper / borg haverstro 
Verbaanderd, Crist borg  
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Verbaanderd, Hendrik P. koper / borg riek en mesthaak, criesbusselen 
Verhagen, Ant.M. koper / borg hijsijse, zwart bonte koe, zwartbonte vaars 
Verhagen, B. koper (ook verkoper) hamknuppel etc., ploeg, criesbusselen 
Verhoeven, Michiel koper (Hilvarenbeek) lange sijse 
Vloemans, Adriaan koper kaf, criesbusselen 
de Voogd, Jan B. koper (Arendonk) zwartbonte koe 
van de Voort, Peter borg  
Vosters, Jan koper / borg hijsijse, koebak 
Vosters, Simon koper speurie 
Vromans, Ant. borg  
Willems, Peter Peter koper zaaijkorff, 2 lege biekorven 
de Wit, Jan koper toemaat 
van de Zanden, Adr. borg  
  (niet verkocht:) koeketel, paard 
Verhagen, B. schout  
Swanen, Cornelis schepen  
Lemmens, Jan Embregt schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
42 t/m 46, fiche 2, rij 2 Verkoop inboedel etc. 30-12-1809 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

van der Heijden, Jan voogd / verkoper Hulsel 
Snels, Andries Peter voogd / verkoper Hilvarenbeek 
Linkels, (3 onm.kind.*) Jan + (verkopers)  
Perddaan, Cornelia + (Paridaans ?) moeder van *  
Dirks, Maria moeder van # / 

voogdes / verkoopster 
/ koopster zie onder 

Hulsel 

Otten, Johannis voogd / verkoper Hilvarenbeek 
Linkels, (5 onm.kind. #) Jan + (verkopers)  
de Beer, de wed. Cornelis koopster rommel 
Biekens, Peter koper / borg gedorste speurie 
van den Borne, Hendrik borg  
van der Celen, Willem borg  
Fabrie, Abraham koper zwartbonte osch, brandijzer 
Fiers, Jacob koper / borg tinne schotel 
Goutsmits, Jan borg  
van der Heijden, Jan borg  
van den Heuvel, Jan koper / borg koffijketel, 2 manden, spinnewiel 
Hoeks, Nicolaas koper effer 
van Hoof, Josep koper bonte koe 
Hoosemans, J.F. koper effer etc. 
van den Hout, Jacob borg  
Janssen, Adriaan koper / borg gedorste speurie, dissel, schaaf, rommel 
Janssens, Peter koper zaag 
Klasen, Wout (Klaassen) borg  
Kolen, Jan koper / borg hoop rommel, effer, zaag 
Krollen, Thomas koper lange sijse, koebak, haargetouw, lamp 
Lemmens, Willem koper zaag, 4 schaven 
Linkels, Jan  koper aardkar, hoogkar, kist, orlogie 
Linkels, de wed. Jan koopster riek (2x), turfschop, schoep, spa, zadel en ligt (2x), hagten 

etc., 2 sigten , koebak (2x), koeketel, boterstand, ploeg, 
eg, grijsbonte koe, scheerbak, wan, hooij ?, gedorste 
speurie, criesbusselen, roggestroo, hoop kaff, vlas en 
speurie bollen, klaverbollen, lamp, thepot, rommel (6x), 
moorketel, coffijmolen, papketel, botertijl, handketel, 
moespot, rek met lepels, struijfpan, haal en tang etc., 
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stoelen, taffel, grote kas (2x), spinnewiel, haal, trog, bed 
met toebehoorden, spoel, bijl, stukken hout, 6 hoenders 

van Loon, Adriaan koper startleer 
van Loon, Peter koper 2 schaven, 5 schaven, stamboom 
Maas, Jan borg  
Maas, Piet borg  
van Ostade, Jan koper 5 schaven, 4 schaven 
Panis, Piet borg  
van de Pas, Jan koper geweer 
Pasmans, Peter koper (Reusel) vlagsijse, vuurpan 
van de Pol, Peter koper swarte vaars 
van de Put, Cornelis koper (Reusel) bijl 
Rademakers, M. koper koebak, zaaijkorff, toemaat 
Roest, Dorus koper / borg koebak, koffijmolen 
Smolders, N. koper roggestroo 
Snels, Andria koper (Hilvarenbeek) spanzaag 
Tops, Jan Hendrik koper (Reusel) bont kalff, kaffmolen, rommel, bijl 
Verhagen, B. koper hond 
Vermeulen, Jan koper roggestroo 
Vervest, Jan borg  
van der Voort, Dirk koper gedorste speurie 
van de Voort, Peter borg  
Vosters, Jan koper / borg 2 karwielrepen 
Vrijsen, Evert borg  
Waets, Marten koper braak 
Willems, Frans koper trog 
  (niet verkocht ?) spinnewiel 
Verhagen, Bartel schout  
van den Borne, Hendrik schepen  
van de Voort, Dirk schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
46v t/m 58v, fiche 2, rij 3 Verkoop inboedel etc. (herberg ) 2-1-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

de Groot, Peter verkoper  Hulsel 
Lemmens, Cornelis verkoper  
van der Aa, Wouter borg  
Adams, Peter borg  
van Akkerveeken, Jan B. koper rossel, moespot, 3 aarde schotels 
de Back, Jan koper (Reusel) 2 lange sijsen 
de Beer, Cornelis borg  
van Beers, M. borg  
van Besouw, (de wed.?) Peter koper biekogel 
Beijens, Bert koper zaaijkorf 
Blankers, Gerrit koper / borg mand en bonen etc., 2 potten 
Bogaerts, Arn. koper (Netersel) taffel 
Borgmans, Wout koper (Reusel) beste ploeg 
van den Borne, Arnold koper vette biestok 
van den Borne, Hendrik koper / borg strengen, 2 stoelen 
van Boxel, Adriaan (van Boexel) koper / borg vlagsijsie, 2 lange sijsen, rommel, 3 + 2 willige boomen 

(wilgen), snevelvat, 4 aarde schotels, kussen, wolle 
deeken, 2 slaaplakens 

van den Broek, Jan koper (Hilvarenbeek) bed en toebehooren op de kamer 
de Brouwer, Peter koper (Hilvarenbeek) aardkar 
Castelijns, Cornelis koper (Netersel) 2 tinne schotels 
van der Ceelen, Willem borg  
Claasen, Adriaan koper 3 stokken bien (bijen) 
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Claasen, Derk koper (Casteren) de groote kas in de kamer 
Claasen, Wouter koper / borg soepkom 
Derkx, Jan koper boterstand 
Donkers, Jan borg  
van Doorn, Cornelis (van Doren) koper roggestroo 
Dijkmans, de wed. Herm. koopster lamp, 3 schotels 
Dijkmans, de wed. P. koopster / borg schoep, zadel en ligt, 2 tobbekens, zigt en pikhaak, 

roomtob, stijne pot, waffelijzer, spinnewiel, wolle deeken, 
2 stoelen, laakens vest 

van Eijk, Adriaan koper 3 stokken bien 
Fabrie, Abraham koper hoogkar, hekkens van de staldeuren, hemrok 
Fiers, Jacob koper / borg caffoor etc. , 10 aarde borden, 3 glaasen, taffel 
van Gils, Adriaan borg  
Goovers, Jan borg  
van Gorcum, N. koper zwartbonte koe (2x) 
Goutsmits, Jan borg  
Goutsmits, Peter koper 2 slaaplakens 
de Groot, Peter koper turfschop en schoep, riek, houthak, balans en schaalen, 

zigt en pikhaak, koebak (2x), vat met vlaszaad, 2 planken 
(4x), turfbijl, eeg, beste hoogkar, zwartbont stierkalf, 
zwartbont vaarskalf, paard, hooij, haverstroo, speurie, 
scheerbak, hond, moespot, lamp, kopere aker, handketel, 
zijgschotel, taffel, lepels en bort, bierkan, tinne lepels, 
kleijne handketel, de groote marmit, klein koeketeltje, 6 
witte borden, 6 gecouleurde borden, schenkbord, 
doorslag, 6 + 5romers, 5 glaasen, boterkorf, 2 trommels, 
coffijmoolen, 2 trekpotten, taffel int kamerke, spinnewiel, 
bierboom, 2 pinten, brandijzer in de kamer, wolle deeken, 
bed en hoofdpeuleeuw in de kamer (2x), 2 stoelen, 
kussensloep, taffellaken (5x), kennip, paardehaam, zaal en 
ligt, hagten, laarzen 

Gijsbers, Jan koper hooij 
van Helmond, P. borg  
Hendrikx, de wed. Jan koopster schouwkleed in de kamer 
van Herk, Gooijert (Govert) borg  
Hermans, Adriaan borg  
Hermans, Antonij koper zigten, kist, zwartbonte koe, 2 slaaplakens 
Hermans, Jan koper bierkan 
van den Heuvel, Jan koper / borg zwartbonte koe 
van Heuven, C. koper / borg lepelbort en lepels, peperbus etc., 2 + 2 stoelen 
van der Heijden, Jan koper / borg groote moespot, 4 witte borden, 2 + 2 tinne borden, 3 

schotels, huisorlogie, tinne bierkan, taff (tafel) 
van Hoof, Josep koper (Bladel) koeketel 
Hoosemans, J.F. koper broederpan, de middelste marmit, blaeke, geweer 
van den Hout, J. koper / borg rommel 
Huijbregts, W. koper / borg 6 borden, 4 romers 
Huijbs, J.P. koper / borg 6 romers 
Iemands, Wilb. koper kas in huis 
Ivo, M. koper mesthaak en riek, meststik 
Jacobs, Jan koper 3 aarde schotels 
Janssen, Adriaan koper / borg 2 aarde potten 
Janssen, Peter koper / borg koekepan, huif 
Jooris, Jooris P. koper 3 + 3 schotels  
Koolen, Jan koper / borg zwartbont stierkalf 
Kools, Gerrit borg  
Krollen, Thomas (Crolle) koper / borg papketel 
Leemans, Johannis koper vuurpan, bierkan etc. 
de Leest, Cornelis koper wit hemrok 
de Leest, Johannis borg  
de Leest, Simon koper / borg kafmoolen 
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Lemmens, Cornelis koper coffijketel, zeef etc., papketel, tinne waterpot, 6 tinne 
lepels etc., 2 mostertpotten, 3 borden, 3 schotels, trog, 
taffel, schouwkleed, taffellaken, offelwijn (affluwijn) 

Lemmens, Jan E. borg  
Lemmens, Js. borg  
Leppens, Jan koper (Bladel) hak, botertijl 
Liebregts, Wilbort koper (Westelbeers) bed en hoofpeuleeuw 
van Loon, M. koper taff (tafel) 
Luijten, Jan Hendrik borg  
Luijten, Jan Jan B. bieder / borg  
Luijten, Steven borg  
Maas, Jacob koper vette biestok 
Maas, Peter koper (Arendonk) roggestroo 
Marinissen, Bastiaan koper (Ravels) hooij, 2 slaaplakens 
Markx, W. koper haargetouw 
Meulenbroekx, Jan koper (Netersel) papreur, tinne kom 
Moonen, Jan koper emmer 
Naaijkens, Jan borg  
van Ostade, L. koper lange sijsie, 2 lege biekorven 
van Ostaden, W. koper lantaarn 
Otten, Adriaan koper 1 glas, wolle deeken 
Panis, Peter koper / borg bijl, koebak, kussens (3x), kussensloep, 2 + 1slaaplakens 
Panjoel, Cristiaan koper schoepen, rommel (2x) 
Paridaans, W. koper / borg ploeg 
van de Pas, Jan borg  
Pasmans, Peternel koopster (Reusel) schaapscheren, bed en hoofpeuleeuw 
van de Put, F. koper / borg korf met pinten, 10 aarde borden, gieter, 6 gelije schotels, 

2 offelwijnen, blauwe rok 
Rademakers, Michiel koper gordijnen in huis aant bed, gordijnen in de schouw 
Roest, Lambert koper beste rok, vest en broek 
Roest, Theod. borg  
Roosen, Theod. koper (Dun) 2 slaaplakens, laakende broek 
van Rooij, Lambert koper (Hilvarenbeek) 2 tinne komkes, tang en schup 
Schoondermark, Cornelis borg  
Snijders, Wouter koper kleine aardkar 
Solle, Steeven koper (Reusel) tinne waterpot, blauwe keil (kiel) 
Souwen, Adriaan koper / borg gordijnen 
Swaanen, Jacob koper roomtob, 2 stoelen 
Sijbels, Hendrik koper (Reusel) lamp, 3 tinne maatjes, 1 + 1 soepkom, 2 + 3 

schotels, kandelaars etc., kaffooren, soeplepel en 
schuijmspaan 

Tops, Jan Hendrik koper (Reusel) 3 stokken bien (bijen), vette biestok (5x), taffel 
Verhagen, Antonij (Nijs) koper / borg pint, blaukerts (blakers?) 
Verhagen, Ant. koper (Bladel) hond, 2 pinten etc., brandijzer 
Verhagen, B. koper / borg spiegel, 10 + 7 aarde borden 
Veron, Jos. koper (Middelbeers) haal 
Veron, Peter koper startlaas ? 
Verspaandonk, Cornelis borg  
Verspaandonk, Peter koper (Reusel) koeketel 
Vinken, Hendrik koper schaapsbak 
van de Voort, Dirk borg  
van de Voort, P. borg  
Vosters, Jan koper (Reusel) waskuijp 
Vosters, Simon koper / borg kopere handketel, 2 + 2 laakens  
Vosters, Simon Simon W. koper (Reusel) koeketel 
Vrijssen, Evert koper / borg mesthaak etc., taffel op de kamer, 2 slaaplakens 
Waalen, Cornelis koper (Bladel) 30 schapen 
Weijts, Jan koper (Reusel) toemaat, rommel 
Willems, Willem koper (Ravels) zwartbonte koe 
de Wit, Jan koper zwarte koe 
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Wittens, Theodorus koper 2 soepkommen 
van de Zanden, Adriaan koper (Dun) 2 pinten, 2 stoelen 
Zengers, Arnold (Sengers) koper 2 zeeven 
Zoontjes, Gerrit koper zwin ? 
  niet verkocht: rommel (2x), kempzaad, paard van P.de 

Groot, groote koeketel 
Verhagen, B. schout  
van den Borne, Hendrik schepen  
van de Voort, Dirk schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
59 t/m 61v, fiche 2, rij 5 Verkoop van vlas 9-1-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Rombouts, Wouter verkoper Meeuwen ? 
Visschers, Peeter mede verkoper ?  
Adams, Peter koper  
van Akkerveeken, Jacob borg  
van Akkerveeken, Jan  borg  
van Akkerveeken, Jan Jacob koper / borg  
de Beer, Cornelis koper  
van Beers, Willem koper / borg  
Blankers, Gerrit koper / borg  
de Bruin, Bart borg  
Clasen, Jan (Claassen) koper / borg  
Cornelissen, Jan koper  
Dijkmans, Michiel borg  
Gijsbers, Jan koper Wellenseind 
van Gils, de wed. Dirk koopster  
van Gorkum, Nicolaas koper  
van Hees, Arnold borg  
van Helmond, Peter koper  
Hermans, Jan borg  
van den Heuvel, Cornelis koper  
Jacobs, Jan borg  
de Laat, de wed. Willem koopster  
Leemans, Johannis borg  
Linkels, Jan borg  
van Loon, Adriaan koper / borg  
van Loon, Michiel borg  
Luijten, Steeven borg  
Panjoel, Crist koper / borg  
van de Pas, Jan borg  
Schellekens, Peter koper / borg  
Swaans, Peter borg  
Swanen, Cornelis koper  
Verhagen, B. koper / borg  
Vinken, Hendrik koper / borg  
Vloemans, Adriaan koper  
Vloemans, Jan borg  
Verhagen, Bartel schout  
Swanen, Cornelis schepen  
Lemmens, Jan Embregt schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
62 t/m 63v, fiche 3, rij 1 Verkoop van schaarhout 10-1-1810 
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Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

van der Heijden, Jan verkoper Hulsel 
Adriaansen, Hendrik koper / borg  
Biekens, Peter borg  
Fabrie, Abraham bieder  
van Heuven, Cornelis koper / borg (den Grootakker) 
Hoosemans, J.F. koper (de Veldekens) 
Janssen, Hendrik koper  
Janssen, Jan Adriaan borg  
Janssens, Jan Hendrik borg  
van Ostade, Jan borg  
van Ostade, Lindert koper / borg  
van Ostande, Leonardus koper / borg  
Otten, Jan koper / borg  
Panis, Peter koper / borg (den Coolhoff) 
Roosen, Cornelis koper / borg  
Verzand, Jan koper  
Verhagen, B. schout  
van den Borne, Hendrik schepen  
van de Voort, Dirk schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
64 en 64v, fiche 3, rij 1 Verkoop van vlas 20-1-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Vissers, Peter verkoper  
Rombouts, Wouter eerder verkoper  
Dijkmans, Theod. koper / borg  
van Hees, Arnold borg  
van den Heuvel, Cornelis koper  
Hoosemans, J.F. koper  
Jacobs, Jan koper / borg  
Janssens, Jacob borg  
Lemmens, Jacob koper / borg  
van Rooij, Louw  borg  
Verspaandonk, Bart borg  
Vloemans, Adriaan koper  
van de Zanden, Ant. borg  
Verhagen, Bartel schout  
Swanen, Cornelis schepen  
Lemmens, Jan Embregt schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
64 (2e !) t/m 67v, fiche 3, rij 1 Verkoop van schaarhout en bomen 23-1-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

van de Ven, (erfgen.) Jacobus * + verkopers Lagemierde 
Dijkmans, Elisabeth + e.v. *   
van Akkerveeken, Jacob koper / borg  
van Akkerveeken, Jan koper  
van Beers, Willem borg  
Beijens, Norbert borg  
Biekens, Peter borg  
van Boxel, Adriaan borg  
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van der Ceelen, Ant. koper  
Dijkmans, Theod. borg  
Donders, Peter koper  
Fiers, Jacobus koper / borg  
de Gemeente koopster  
Huijbregts, Wouter koper / borg  
Janssen, Jan borg  
van Loon, Mattijs koper  
Markx, Willem koper  
Naaijkens, Jan bieder / borg  
Peters, Joris borg  
Schellekens, Wouter N. koper Hilvarenbeek (het Eusel)(den Stijnenbocht) 
Tops, Peter borg  
van de Ven, Maria koopster  
van de Ven, L. koper / borg  
van de Ven, Maria koopster  
van de Ven, N. borg  
Verhagen, B. koper / borg  
Vermeulen, Jan koper / borg (’t Aangelag) (de Heijlaaren)(Gagelbocht) 
Vloemans, Adriaan koper  
Vloemans, Jan koper  
Vosters, Jan koper (het Eusel) 
Verhagen, Bartel schout  
Swaanen, Cornelis schepen  
Lemmens, Jan Embregt schepen  
Hoosemans, J.F. schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
68 en 68v, fiche 3, rij 2 Aanbesteding volwassene ? en kind  (armen) 6-2-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Gemeentebestuur  van Hulsel provisoiren Armen / 
besteders 

Hulsel 

van der Celen, Franscus # besteed persoon  
Sweens, Dingena * besteed kind  
van de Put, Franscus aannemer *  
de Beer, Cornelis aannemer #  
Verhagen, Bartel schout  
van den Borne, Hendrik schepen  
van de Voort, Dirk schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
68v t/m 70v, fiche 3, rij 2 Verkoop nagelaten inboedel 12-2-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Hermans, Anna + wed.v. Wouter Dijkmans erflaatster Lagemierde 
Hermans, (erfgen.) Anna verkopers  
Blankers, G. koper lijfke en keurslijff, slaaplaken, hemd (2x), 3 forcketten 
van Boxel, Adriaan koper stijne boterpot, jak 
de Bruijn, Bartel koper keurslijf, vrouwe rok (3x) 
van der Celen, Ant. koper aarde schotelen, lamp 
Crollen, Thomas koper hoop pannekens, bierkan, theketel, 2 flessen, moespot, 

haal 
Dijkmans, Petronel koopster lepelrek met lepels, papketeltje, handdoek, 2 rokken 

(zakken?), tang, brandeijzer etc., tavel (tafel), 3 stoelen 
Hermans, Petronel koopster theketel 
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Hoosemans, J.F. koper / secretaris voorschoot, ashoop 
van den Hout, Jacob koper theschoteltjes, rommel 
van Leend, Jacob koper gordijnen 
van Leend, Jacob Jacobs koper aardappelen 
van Leent, Jan Jacob koper tinne thepot 
de Leest, Simon koper deken, slaaplaken (2x) 
van Loon, Hendrik koper rommel 
Smolders, Jan koper aarde schotelen 
Swaans, N. koper zakdoek, 2 moffen 
Swanen, Cornelis koper asbak en rommel, 4 + 4 ?vrouwe mutsen, vrouwe hoed 
van de Ven, N. koper spinnewiel 
Verzand, Wout koper jak, korfke etc. 
Vosters, Simon koper kasje 
van de Zanden, Adriaan koper (Dun) handketel 
Zwaans, Peter (Swaans) koper vrouwe rok, hemd 
  niet verkocht ? : rommel (2x) 
Verhagen, Bartel schout  
Swanen, Cornelis schepen  
Lemmens, Jan Embregt schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
71 t/m 72, fiche 3, rij 2 Verkoop goederen 21-2-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

van de Water, Ab. verkoper  
van Akkerveeken, Jacob koper 2 biese stoelen, poterpot (boterpot) 
Cornelissen, Jan koper taffel 
Crollen, Thomas koper taffel 
Fabrie, Abr. koper inkkoker, 2 komfoortjes 
……, wed. P. Fabrie koopster maerpa..t ? 
Fiers, Jacob koper moeskoppe, keten etc. 
van Gorkom, N. koper taffel, 2 schilderijen, glase kas 
van Hees, Arn. koper ben bonen, 3 ronners (roemers ?) 
Hermans, Peter koper kapmes etc., lepelrek en lepels 
Hoosemans, E. koper 4 gelijde borden (3x), thebos (bus), ashoop 
Imands, Hb. koper 2 biese stoelen 
Imands, Wt. koper brandijzer 
Jacobs, Jan koper trekbat (trekpot ?) 
Leesten, F. koper rommel 
Lemans, Jan (Leemans) koper kan 
van Loon, Mat. koper oliestelsel 
van Loon, Peter koper striekeijser, 4 gelije borden 
Naaijkens, Jan koper rommel, handketel 
van Poppel, Jan koper rommel 
van de Put, F. koper tinne schotel 
Swanen, Cornelis koper sabel 
Tops, Peter koper rommel, lamp, papketel 
van de Zanden, W. koper rommel 
Verzand, Wout koper 2 biese stoelen, rommel 
Verhagen, B. schout  
Swanen, Cornelis schepen  
Lemmens, J.E. schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
72v t/m 78v, fiche 3, rij 2 Verkoop inboedel (veel schrijffouten !) 5-3-1810 
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Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

de Beer, (meerderj. kind.) Corn. + verkopers  
Breurs, Cornelis Hendrik (Bruers) voogd / verkoper Hilvarenbeek 
van der Aa, Wouter toeziend voogd / verk.  
de Beer, (minderj. kind.) Cornelis +   
van den Broek, Johanna + moeder / erflaatster Hulsel 
van der Aa, Steven borg  
van der Aa, Wouter koper / borg / mede 

verkoper (boekweit) 
vat lijssaat (lijnzaad), hoop rondzaad 

van Akerveken, Jan P. (van Akkerveeken) koper / borg rogge 
van Antwerpen, Adri koper (Beers) tinne schotel, haam 
de Beer, Adri koper trekpot, 5 borden, teekeetel, kaarte (kaarde ?), spoel, 

eemer, spinnewiel, heekel, mand met werk, waskuijk 
(waskuijp), stand, de beste kas, spoele gaare, kist, bed 
(2x), melkton, 2 laakens (2x), koeketel, haal en tang, 
nuisdoek, pabketel (papketel) en moespot, ploegkaatere, 
torffschoep, 3 sigten, riek etc., ligt, startleer, koebak (3x), 
wan, vat, trog, grijse (koe), roode koe, eeg, ploeg, ardkar 
(aardkar) (2x), hoogkar, speurie, stroo, snijbak, 
kaffmolen, hoop kaff, vat lijssaat (lijnzaad), rogge, 
aardappelen 

de Beer, Corne koper 6 geleije borden, tee ? schotel, tinne schotel, strijkeijser, 
mand met werk, vurpan (vuurpan), rommel 

Bel, Claas koper hagten, zadel en ligt 
Biekens, Peter koper / borg stro 
Blankers, Gerrit koper / borg veer reussel ?, rogge, boekweit 
de Bruijn, Hendrik koper rogge 
van der Ceelen, Willem koper / borg stof en rok 
Dijkmans, Mich. borg  
Dirkx, Jan koper 2 manden 
Dirkx, de wed. J. koopster korf en mutsen 
van Gorkum, N. koper trekpot 
van Hees, Marcelis borg  
van der Heijden, de wed. Cornelis koopster korf 
Hems, Pero koper (Netersel) rommel 
Hendrikx, de wed. Jan M. koopster oskalff (2x), rogge 
van Herk, Jan Corn. bieder (Reusel) 
Hermans, Ant. borg  
Hermans, Peter koper mesthaak, 4 ? stoelen 
van Heuven, Cornelis koper / borg hakmes 
de Hond, Peter koper 2 kaarte (kaarden ?) 
van Hoof, Josep koper (Bladel) rogge, boekweit 
Hoosemans, J.F. secretaris / koper stuk spek (3x), aardappelen 
Horsten, Jan koper boekweit 
van den Hout, Jacob koper / borg koebak, rogge 
Ivo, Mat. koper zadel etc. 
Jacobs, Jan koper / borg lange sijse 
Janssen, Jan borg  
Janssen, Jan W. bieder  
Janssen, Piet borg  
Janssens, Adriaan koper 2 seijsen 
Joris, Crist koper (Reusel) koebak 
Kolen, Corn. koper (Netersel) olijvaatje 
Koole, Jan (Coolen / Kolen) koper / borg jak 
de Leest, Simon koper / borg spinnewiel 
Lemmens, Cornelis mede verkoper (rogge)  
Lemmens, Jan Emb. koper stro 
Lepelaars, Peter koper rogge 
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van der Look, Lauw koper (Reusel) zwarte koe met witte kop 
van Loon, Peter borg  
Maas, Jan borg  
Maas, Peeter koper 2 manden 
Markx, Jan borg  
Meulenbroeks, Andries koper schoep 
van Mol, Jacob koper (Eersel) paard 
Open ?, Niklaas koper sef (zeef ?) 
van Ostade, Wout borg  
Panis, Peter koper / borg gestreepte rok 
van Poppel, Jan mede verkoper (stro)  
Raademakers, Migiel (Rademakers / 
Rakemakers !) 

koper 2 kaarte (kaarden ?), 2 manden, veurschot (voorschoot), 
rogge 

Roost, Dooris (Roest) koper / borg veer reussel ? 
Senger, Onnoldus (Arnoldus) koper sef (zeef ?) 
Swaans, Peter koper gijt (geit) 
Swanen, Jacob koper stro 
Swanen, Jan koper turf 
Tops, Jan Hendrik bieder (Reusel) 
Tops, Peter koper / borg rommel 
Verbaandert ?, Wout borg  
Verspaandonk, Corn. borg  
Verzand, Jan borg  
Vingerhoets, Ant. borg  
Vosters, Jan koper boekweit 
Vosters, Simon koper / borg boekweit 
Vrijsen, Evert koper / borg bonen, aardappelen 
de Wit, Jan koper seijg 
van de Zanden, Jan borg  
Verhagen, Bartel schout  
van den Borne, Hendrik schepen  
van de Voort, Dirk schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
79 t/m 82v, fiche 3, rij 4 Verkoop goederen 14-3-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Hermans, Cornelis verkoper  
Willems, de kind. mede verkopers *  
Adams, Piet koper / borg mousjes (aardappelen?), boekweit *, 
van Akkerveeken, Jan P. koper torff 
van den Berg, Mat. borg  
Carbo,  koper mutsert 
Clasen, Jan borg  
van Eijk, Adriaan koper / borg brandhout, boekweit *, 
Fabrie, Abraham koper engelse (aardappelen), brandhout 
Fabrie, de wed. P. koopster torff 
Govers, Jan koper / borg rogge, vroeg aardappelen, ronde rooij (aardappelen) 
van Hees, Marc. koper ‘geestelijke’ aardappelen, mutsert 
van Helmond, Peter koper / borg rogge, criesbusselen * 
de Hont, Jan koper rommel, roggekaff *, criesbusselen * 
de Hont, Peter koper zij spek *, stuk spek *, bonen * 
Hoosemans, J.F. secretaris / koper ‘geestelijke’ aardappelen , korff boonen *, hoop (bonen ?) 

* 
Huijbregts, Piet koper / borg rogge 
Huijbregts, W. P. koper brandhout 
Imands, Wt. koper vroeg aardappelen 
van de Pas, Jan koper vroeg aardappelen, rogge stroo * 
Raas, Joseph koper engelse (aardappelen) 
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Robben, Jan koper / borg rogge 
Roest, Dorus koper speuriezaat * 
Schellekens, Peter koper torff 
Smolders, Norbert koper rogge 
Snijders, W. koper boonstaken 
Verbaanderd, Norbert koper / borg vroeg aardappelen, ronde rooij (aardappelen), engelse 

(aardappelen), brandhout, bonen *, zout (zant?) *, haver 
*, speuriebollen *, boekweitkaff *, roggekaff *, hoop 
rouweling *, criesbusselen *, rogge stroo * 

Vinken, Hendrik koper bonen * 
Willems, Adriaan koper halschakels ? * 
Willems, Hendrik koper brandhout 
de Wit, Jan koper / borg rogge, vroeg aardappelen, mutsert, torff 
Verhagen, B. schout  
Martens, Willem schepen  
Lemmens, Jan Baptist schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
83, fiche 3, rij 4 besteding van vrouw  13-3-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

het bestuur van Hoogemierde provisoiren / 
armmeesters / beteders 

 

Huijbregts, Adriaantje e.v. * besteede vrouw  
van Dun, Martinus *   
Aarts, Antonij aannemer  
Verhagen, B. schout  
Huijbregts, W. schepen  
Martens, W. schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
83v t/m 85v, fiche 3, rij 4 Verkoop partij vlaggen (plaggen) 16-4-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

gemeentebestuur van Lagemierde verkoper  
van Akkerveeken, Jacob koper  
van Akkerveeken, Jan P. koper / borg  
van Beers, Michiel borg  
van Beers, Willem koper  
Beijens, Norbert koper  
van Boxsel, Adriaan koper  
de Bruijn, Bartel koper  
de Bruijn, Hendrik koper  
van der Ceelen, Antonij koper  
Dokx, de Hr. koper  
van Doorn, Cornelis koper / borg  
van Doorn, Jan koper  
Fabrie, Abraham koper  
Fiers, Jacob koper  
Gijsbers, Jan borg  
van Gils, Adriaan koper  
van Gorcum, N. koper  
Hoosemans, Elisabeth koopster  
Hoosemans, J.F. secretaris / koper  
Jacobs, Jan koper  
Leemans, Johannes koper  
Leesten, Mattijs koper  
Lemmens, Jan E. koper  
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van Loon, Adriaan koper  
van Loon, M. koper  
Markx, Jan koper  
Naaijkens, Jan koper / borg  
Otten, Adriaan koper  
Otten, Jan borg  
van de Put, F. koper  
Swaanen, Adriaan borg  
Swaanen, Cornelis koper  
Swaanen, Jacob koper  
Tops, Peter koper  
Verhagen, B. koper  
Versant, Wouter koper  
Vingerhoets, Peter (Pero) koper / borg  
Vloemans, Adriaan koper  
Vloemans, Jan koper  
Vromans, Antonij koper / borg  
Willems, Peter koper  
Willems, Wilbort koper / borg  
van de Zanden, Adriaan koper / borg  
Verhagen, B. (schout)  
Swaanen, C. schepen  
Lemmens, J.E. schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
86 t/m 88v, fiche 3, rij 5 Verkoop van goederen 21-4-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Beijens, Antonij voogd / verkoper  
Panjoel, Christiaan toeziend voogd / verk.  
Schoormans, (kind.*) Cornelis + (verkopers)  
Luijten, Catharina + moeder van *  
Aarts, Crist koper moorketel 
Adams, Adr. koper voorschoot, 2 lakens 
van Akkerveeken, Jan koper rommel, engelsche aardappelen, witte boonen, moespot 
van Akkerveeken, Jan P. borg  
den Arme te Hulsel koper mutsen 
Baaijens, Antonij (Baijens) koper / borg vaatje, the kopjes, tinne schotel, servet, 2 hembden, hoed 

etc. 
Beijens, Antonij koper 2 manden 
van den Berg, Mat. koper / borg rok, ashoop 
Fabrie, A. koper mand 
Fransen, de wed. J. koopster misthoop 
Hermans, Peter koper / borg kast, brandijzer, papketeltje, trekpot, 2 borden, tafel 
van den Heuvel, Jan koper boonen 
de Hond, Peter koper / borg rommel 
Huijbregts, W. koper hoop hooi 
Imands, Wilbort koper bed en toebehoren, keteltje, 4 borden, 2 lakens, tafellaken 
Luijten, Antonij borg  
Luijten, Adriaan borg  
Luijten, Jan borg  
Luijten, de wed. Jan Jacob koopster falie 
Marks, Cornelis (Merks) koper riek en schop, lamp, kruijwagen 
Naaijkens, Jan koper rommel 
Panjoel, Crist koper rommel (2x), spinnewiel, 2 hembden 
van de Pas, Jan koper schoenen 
van Poppel, Jan koper ashoop 
Robben, Jan koper / borg papketel 
Schoormans, Jan koper / borg ‘monke’rok, jak, voorschoot 
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Stumph, Crist koper 2 + 2 hembden 
Tielemans, Wout (Tielmans) koper zak, boekweit, strijkijzer, streepe rok, 2 lakens 
Verbaanderd, Hendrik koper vuurpan 
Verbaanderd, Lambert koper 2 manden, kapmes etc., rommel (2x), 2 borden 
Verhagen, B. schout / koper keurslijf 
Verspaandonk, Bart. koper engelsche aardappelen, boonen, 2 stoelen 
Verspaandonk, Corn. koper rommel, jak, jakje, mutsen 
Vinken, Hendrik koper / borg tinne bord (2x) 
Vloemans, Jan koper gijt (geit) 
Vrijsen, Evert koper engelsche aardappelen, 2 stoelen 
Huijbregts, W. schepen  
Martens, W. schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
89 t/m 91, fiche 3, rij 5 Verkoop van turf 25-4-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

het gemeentebestuur van Hoogemierde verkoper  
van der Aa, Steven borg  
Aarts, Ant. koper  
Adams, Adriaan koper  
Baijens, Ant.  koper  
Baijens, Norbert koper  
Beijens, Ant. koper  
van den Berg, Mat. koper  
van den Borne, Hendrik koper Hulsel 
van den Borne, Jan koper / borg  
van Eijk, Adr. koper  
Fabrie, Ab. koper  
Franssen, de wed. Jan koopster  
Geerts, de wed. Jan koopster  
Hermans, Adriaan koper  
Hermans, Jan koper  
van Hoof, Jan koper  
van Hoof, Jan Jan koper  
Hoosemans, J.F. secretaris / koper  
Huijbregts, Philips koper  
Huijbregts, Wout koper  
Janssen, Peter koper  
Kaas, Josep koper  
van Laarhoven, Mart. koper  
Leesten, M. koper  
Lemmens, J. B. M. koper  
Martens, Adr. koper  
Martens, Willem koper  
Meulenberg, Hendr. koper  
Naijkens, Jan (Naaijkens) koper / borg  
Panjoel, C. koper  
van de Pas, Jan koper  
Roosen, Corn. koper  
Schellekens, Peter koper  
Swaans, N. koper  
Verbaanderd, Crist koper  
Verbaanderd, Hendrik koper  
Verbaanderd, de wed. Hendrik koopster  
Verbaanderd, Lamb. koper  
Verhagen, B. schout / koper  
Verspaandonk, Corn. koper  
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Vloemans, Adr. koper  
Lemmens, J.B. schepen  
Martens, W. schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
91v t/m 98v, fiche 4, rij 1 Verkoop inboedel 4-7-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

van Eijndhoven, Petronella + wed.v.  * erflaatster  
Willems, Francus + *   
van Eijndhoven, (erfgen.) Petronella verkopers  
van Eijndhoven, Frans mede verkoper #   
van der Aa, Jan koper (Casteren) vaars #, lapje linne, ‘dode’ ? biekorf 
van der Aa, Wout koper stolp? 
Adriaansen, Adriaan koper (Beers) zakdoek 
Adriaanssen, Piet koper strepen rok ? 
den Armen van Hulsel koper 2 hemden (2x) 
van Beers, Piet borg  
van Beers, Willem Laur. koper rommel 
Blankers, Ant. koper koebak, ligt, eeg, rommel, 2 manden, spinnewiel, 

boekweit 
Blankers, J. Ant. koper 2 zakken 
Blankers, Gerrit koper / borg hak, paar kousen, 2 zakken, rommel (3x), taffel, kaffe bed 
Bogaarts, de wed. Willem (Bogers) koopster (Netersel) 2 hoenders #, rommel 
de Bruijn, Barbel (wed.?) koopster zakdoek, stoffe jak, 2 hemden 
de Bruijn, Helena koopster rode ? rok, slaaplaken 
de Bruijn, Hendrik koper slaaplaken (2x), deken 
van der Ceelen, Ant. koper riek en mesthaak 
van der Ceelen, Willem koper / borg scheerbak #, korff met grut, 2 stoelen, boekweit 
Cornelissen, Jan koper riek 
Dijkmans, Jacob koper (Casteren) 3 zigten, roompot (2x), kas 
Dijkmans, Jacob koper (Netersel) jak en hoet 
Dijkmans, de wed. Peter koopster trog 
Dijkmans, Theod. koper / borg slaaplaken, thepot, leij, struijfpan, touw (2x) 
van Eijk, Johan koper (Netersel) roomketel, zeegschotel, linne voorschoot, 

slaaplaken, 2 stoelen 
van Eijndhoven, F. koper roomketel, mutsen ?, zakdoek, voorschoot (2x), hoop 

haver 
van Erk ?, Goijert koper melktop 
Fiers, Jacob koper servet, voorschoot, rommel 
Gijsbers, Jan koper papketel, voorschoot, linne voorschoot 
van Gils, de wed. koopster (Netersel) zadel en jok 
van Gorkum, Nicolaas koper een zijsen (zeis), zwartbonte koe 
Goutsmits, Jan koper / borg kafmolen, vuurpan 
Hanegraaff, Peter koper / borg huisorlogie 
Hendriks, de wed. Jan koopster mestschoep 
van Herk, Goijert borg  
Hermans, Peter koper / borg riek etc., schoep, potje 
Hermans, Thomas koper melktop, koebak, 2 agten (hagten), zwartbonte koe 
van Heuven, C. koper lapje linne 
Hoosemans, J.F. secretaris / koper kruijwagen 
van den Hout, Jacob koper / borg koebak 
Huijbregts, Jan koper (Reusel) osch 
Huijbregts, Peter borg  
Huijbregts, Wout koper / borg koebak (2x), aardkar, roggestroo # 
Iemands, Wilbort koper moespot, slaaplaken 
Jacobs, Jan koper 2 boschmessen 
Janssens, Peter koper mutsen ?, lap linnen ?, 2 paar kousen 
Krolle, Thomas (Crollen) koper 3 vlegels, een vlagzijsen 
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van Leendt, Jacob koper haargetouw 
Leemans, Johannis (Lemans) koper 2 stoelen 
Leesten, Mat. koper spa 
Lemmens, Jacob koper moorketeltje 
Lemmens, Jan Emb. koper theschoteltjes, rommel 
Lemmens, Wout koper stoffe jak, rommel (2x) 
van Limpt, Jan koper (Reusel) 2 hemden 
van Loon, Adriaan koper / borg botertijl 
Maas, Peter koper (Hulsel) hoogkar 
Marks, Jacob koper beste kas 
Marks, Jan koper slaaplaken 
Monen, Dorus koper (Weelde) hemd ?, rommel 
Naaijkens, Jan koper / borg halsdoek, 2 mofkens, rommel (2x), rek met lepels, 

biekorf, goud hart, speuriezaat, biestok, korff met 
klaverzaat, een leer 

Paridaans, Wout koper / borg bijl, stand, helft van de ‘waspars’(waspers?), speuriezaat 
van de Pol, Peter koper / borg tafellaken, rommel 
van de Put, Frans koper / borg koffijmoolen 
Robben, Jan koper / borg strijkeijzer, (losse delen op)de schelft 
Schilders, Lamb. koper asbak 
Seegbregts, Petronella (Seebregts) koopster hemd ?, kist 
Smolders, Jan koper keurslijf 
Snelders, Cornelis koper hemd ? 
Snellaarts, Willem koper laken, slaaplaken, tafellaken, turff 
Snijders, Wout koper mutsen ?, …..bonte zakdoek 
van der Souwen, Jan koper haal etc., 2 zeeven 
Stumph, Crist koper mutsen ?, laken 
Swaans, Peter koper / borg rommel, hoop hout 
Swanen, Cornelis koper ploegeijzer, mutsen ?, stoffe jak 
Swanen, Jacob koper roompot, mutsen ?, keurslijf, rommel, schuijmspaan etc. 
Tops, Jan koper (Hulsel) ploeg 
Tops, Piet borg  
Verhagen, B. schout / koper / borg wan, brandeijzer, 2 stoven, taffel, bed 
Verzand, Wouter koper voorschoot, ……?,  
Vingerhoets, Ant. borg  
van der Voort, Dirk borg  
Vosters, Simon koper mutsen ?, benneken, vrouwerok, katoene jak, koffijketel, 

spinnewiel, kist, aardappelen, mutsert 
Vromans, Ant. koper / borg stoffe rok, voorschoot, deken, geweer etc., paar zilvere 

broekgespen, 
Willems, de wed. Peter koopster halsdoek, zakdoek 
Willems, Norbert koper / borg waskuijp 
van de Zanden, Adriaan koper / borg rode rok ?, schoep etc. 
van de Zanden, J.M. borg  
van de Zanden, Wout koper / borg stik, koekel (koeketel) 
van ……..donk, F. ? borg  
Lemmens, Jan Embregt schepen  
Swanen, Cornelis schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
99 t/m 101, fiche 4, rij 2 Verpachting oogst te velde 16-7-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Hoosemans, J.F. verpachter  
Robben, Jan verpachter  
Adriaanssen, Peter pachter / borg boekweit, plakje boonen zonder staaken, plekje 

molfelboonen ? 
van Beers, Willem pachter (4) bedden rogge 
van Besouw, Peter pachter plekje evie (de Leemen) 
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Blankers, Antonij pachter 3 + 3 bedden rogge (de Looijkens), plekje haver, plekje 
aardappelen 

van der Ceelen, Ant. pachter / borg 4 + 4 + 4 + 4 + (4) bedden rogge (de Leemen) 
van der Ceelen, Willem pachter / borg 3 bedden rogge (de Looijkens) 
van Herk, Govert pachter evie 
Hoosemans, J.F. secretaris / pachter 3 + 4 bedden rogge 
Lemmens, Adriaan borg  
Paridaans, W. borg  
van de Put, F. pachter / borg 2 meijte zaad 
Robben, Jan pachter boekweijt, speurie, (4) bedden rogge, boonen 
van de Voort, Peter bieder  
Willems, Francus pachter speurie 
Willems, Norbert pachter / borg 5 + (4) +(4)+ (4) bedden rogge (de Looijkens) 
Willems, Peter pachter / borg plekje hooij (de Looijkens) 
van de Zanden, Jan borg  
Verhagen, B. schout  
Swaanen, Corn. schepen  
Lemmens, Jan Embregt schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
101v t/m 104, fiche 4, rij 2 Verpachting oogst te velde 16-7-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Linkels, (onm. kind.) Jan verpachters  
Linkels, de wed. Jan verpachtster  
Paridaans, Cornelia mede verpachtster  
van Besouw, Peter pachter 3 bedden rogge (den Grootakker) 
van der Ceelen, Antonij pachter 6 bedden boekweit 
van Heuven, C. pachter speurie (den Koolhof) 
Janssen, Adriaan borg  
Koolen, Jan pachter / borg  hooij (den Wieldries) 
Kools, Jan pachter plekje hooij (den Koolhof) 
de Leest, Simon pachter hooij (den Wielbeemd) 
Linkels, de wed. Jan pachtster 3 + 4 bedden rogge, speurie, (den Geenen akker), 4 + 10 + 

7 bedden boekweit ? (den Reutel), 5 bedden rogge , 
boekweit (de Daal), 5x 3 bedden rogge (de Kerkakker), 3 
+ 3 bedden rogge (den Arting), 3 bedden rogge (den 
Grootakker), de naawij (den Wieldries en Koolhof)(den 
Wielbeemd)(de Peerswij) 

Maas, Jan bieder / borg  
Maas, Peter pachter / borg hooij (den Wieldries) 
Maas, Simon borg  
Roest, Theodorus borg  
van de Voort, P. bieder / borg  
Vrijssen, Evert borg  
Willems, Francus pachter / borg hooij (den Wielbeemd) 
Wittens, Theodorus pachter hooij (de Peerswij) 
van de Zanden, Adriaan borg  
van de Zanden, Jan borg  
Verhagen, B. schout  
van den Borne, Hendrik schepen  
van de Voort, Derk schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
104 t/m 105v, fiche 4, rij 3 Verpachting oogst te velde 19-7-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 
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Hermans, Cornelis (en kinderen) verpachters  
van Besouw, Peter pachter rogge 2x 3 ? bedden 
Beijens, Ant. pachter / borg rogge 
Gijsbers, Jan borg  
van Herk, Gooijert pachter / borg 3 + 3 bedden rogge (de Verlooren kost) 
van Hooff, Jan borg  
Krolle, Francus (Crollen) pachter / borg 3 x 3 bedden rogge (het Agterste heijveld) 
van Laarhoven, M. borg  
Maas, Simon borg  
van de Put, F. pachter / borg 3 x 3 bedden rogge (int Agterste heijveld), boekwijt, 

rogge (5x)(de Armakker), 2x 3 bedden rogge 
Souwen, Adriaan pachter / borg 2x 3 bedden rogge 
Verbaanderd, de wed. Hendrik pachtster 3 x 3 bedden rogge (den Lijakker) 
Verbaanderd, Lambert pachter 3x 3 ?bedden rogge, boekweit 
van de Voort, Peter pachter / borg 2x 3 ?bedden rogge 
Verhagen, Bartel schout  
Huijbregts, Wouter schepen  
Martens, Willem schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
106 t/m 107v, fiche 4, rij 3 Verpachting oogst te velde 24-7-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

de Beer, (de kind. ) Cornelis + verpachters Hulsel 
van der Aa, Wout borg  
de Beer, Adriaan pachter plekje speurie (2x) (Vosters akker), 6 bedden (rogge?), 

plekje evie (2x), plekje boekweit, 7 + 7 ?bedden rogge, 
boekweit, evie (den Grootakker), rogge (in ’t Ven) (den 
Arting), boekweit, bedden rogge  

van Besouw, P. bieder  
Castelijns, Josep pachter 7 bedden rogge 
van der Ceelen, Ant. pachter 5 bedden rogge 
van der Ceelen, Willem borg  
Gijsbers, Jan borg  
Janssen, Adr. borg  
Koolen, Corn. bieder  
Koolen, Josep bieder  
Maas, Jan borg  
Maas, Peter bieder / borg  
van de Put, F. pachter (de Leijskens akker), 4 bedden rogge 
van de Voort, Peter bieder / borg  
Vrijssen, Evert borg  
van de Zanden, Adriaan borg  
Zoontjes, Gerrit pachter rogge 
Verhagen, Bartel schout  
van den Borne, Hendrik schepen  
van de Voort, Derk schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
108 t/m 109v, fiche 4, rij 4 Verkoopcondities (28-8-1810) 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

 

Folio  Soort akte Datum 
110 t/m 117, fiche 4, rij 4 Verkoop van inboedel etc. (begin ontbreekt) 28-8-1810 
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Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

van den Heuvel, (erfgen.) Cornelis verkopers (zie index)  
Crollen, Frans (Krollen) mede verkoper *  
Aarts, Ant. koper broek, 3 paruijken (pruiken) 
Aarts, Crist koper 2 hemden, handdoeken 
Adams, Adriaan koper / borg 2 koebakken 
Adams, Jacob koper (Bladel) koeketel, schuijmspaan, taffel 
Adams, Peter koper / borg zwarte koe, vaarsken, 2 slaaplakens 
van Akkerveeken, Jacob koper / borg rek met leepels 
van der Avoort, Adriaan (van der Havoort) koper (Alphen) lantaarn, pan etc., wafeleijzer, rommel, 

koffijketel 
van den Borne, Jan koper / borg gras in de aanste 
van der Ceelen, Ant. koper boekweit (de Voorste akker) 
Claasen, Jan koper hooij 
Crolle, Thomas (Krollen) koper rommel 
Derkx, Jan koper rommel 
Dijkmans, de wed. Herman koopster roggestroo 
Dijkmans, Jacob koper rommel 
Dijkmans, Theod. borg  
Donkers, Jan borg  
van (den) Dungen, Mr. Willem koper / borg wan, roggestroo 
van Eijk, Adriaan koper / borg 3 busselen latten 
Fabrie, Abraham borg  
Franssen, Josep borg  
van Giesbergen, de wed. Josep koopster rommel 
Goverts, Jan koper / borg kaffe bed, hemdrok 
van Hees, Arnold koper osch 
van Herk, Peter koper (Reusel) ploegeijser 
Hermans, Jan koper ligt, eeg, rek met leepels, emmer, mansrok 
Hermans, Peter koper rommel, melkton (2x), roggestroo, boterstand 
van den Heuvel, Ant. koper (Goirle) torffschoep, rommel, zaag, scheerbak 
van den Heuvel, Cornelis koper / borg zaaijkorff, hagten, haver in de Nieuw Erve, weij in de 

agterhelft inden Hoolstraatse beemd, zeegschotel, 
rommel, trog, kiel, 2 hemden, vlaghoop, hoop turff 

van den Heuvel, de wed. Cornelis koopster schoep, koeketel, handketel, kruijwagen, boekweit op den 
Hoogakker, 2 schotelen, thepot, rommel (2x), moorketel, 
aarde schotelen, marmit, papketel, spinnewiel, boterpot, 
haal, tang en brandeijzer, asbak etc., kist, kasje, taffel, 
bed, paar gordijnen, 2 kussens, stoelen, 2 slaaplakens, 
hoop vlas, 200 takkebossen, hekel 

van den Heuvel, Jan koper / borg bijl, zwarte koe, hooij, de weij in de Hoolstraatse beemd, 
koffijkan, rommel, bed, boomken (2x) 

van den Heuvel, Jan Cornelis koper melkton 
van den Heuvel, Maria Cornelis koopster lamp, tinne bord en kom 
van den Heuvel, Peter koper (Poppel) rommel (4x), ploeg, boere rommel, 

huishorlogie, tinne boord en kom 
Hoosemans, Elisabeth koopster schutsel 
Hoosemans, J.F. secretaris / koper een keten 
Huijbregts, Jan koper / borg gras in de Agterste veldekens 
Huijbregts, Wout koper zadel, jok, rommel, aker 
Huijbs, J.P. koper sijse, rommel 
Janssen, Jan Willem borg  
Janssen, Piet koper / borg hooij, kandelaar, 2 + 2 offelwijnen 
Janssens, J.B. koper / borg riek 
Joris, Crist koper (Reusel) broek, cammesool 
Lemmens, J.B. borg  
Lenaarts, Bert koper (Reusel) sijse 
van Limpt, Jan (van Liemdt) koper (Reusel) sijse 
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Linkels, de wed. Jan koopster rommel, een sergie 
Lurinkx, Adriaan koper 2 slaaplakens 
Maas, Jacob koper / borg rommel, slaaplaken 
Maas, P. koper (Hoogemierde) varkenshok 
Martens, Willem borg  
Merks, Cornelis (Marks / Merkx) koper geijt, paardsreep, hooij, speurie, roggestroo, aardappelen, 

peterbus (peperbus?) etc., rommel, scheermes, spinnewiel, 
spoel, paar gordijnen, 2 hemden, 2 koebakken 

Naaijkens, Jan koper / borg 4 stok beijen en hal 
van Ostade, Wout koper / borg rommel, weijde in de Nieuwe Erve, driesken aan de 

Luiter 
Panis, Peter koper speurie, roggestroo, forchette, rommel 
Panjoel, C. koper schoep en riek, spaa 
van de Pas, Jan borg  
Pasmans, Peter koper (Reusel) koe * 
Riebergs, Albert borg  
van Rooij, Laurens koper hoogkar 
Schoormans, Josep koper de weij in den Reuselse beemd, mansrok 
Smolders, Cornelis koper / borg hak 
Swaans, Norbert bieder / borg  
Verbaandert, Crist koper rommel, pind (pint), vuurpan 
Verbaandert, Hendrik borg  
van Vessen, Mat. (van Vessem) koper 2 sloven 
van de Voort, Dirk bieder  
van de Voort, Peter (Voorte) koper / borg rommel 
Vosters, Jan koper / borg deeken, 2 hemden, 200 takkebossen, paar schoen 
Vrijsen, Evert koper / borg paar kousen, 2 hemden 
Weijts, Jan koper kaffmolen 
Willems, Adriaan koper / borg hoop schors 
Willems, Cornelis borg  
Wittens, Theod. (Dorus) koper / borg schoep, riek, haam, kapmes, roompanneken, koperen 

lepel, roster, uister, grote kas 
van de Zande, Jan Adriaan borg  
  (niet verkocht?) koffijmolen, rommel 
Huijbregts, Wouter loco schout  
Martens, Willem schepen  
Lemmens, Jan Baptist schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
117v t/m 119v, fiche 4, rij 5 Verkoop van inboedel  30-10-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Hanegraaff, Adriaan verkoper Hoogemierde 
Adams, Adr. koper 4 geleije borden, 2 tinne borden, lepelburt en lepels, tang, 

bed en toebehooren (in huis), 2 stoelen 
Beijens, Ant. koper lege flessen, moespot 
Carbo, S. koper balans en schaalen, moorketel, rommel, taffel, 

kruijwagen, houtrommel 
van Eijk, Adriaan koper bieplank, ton 
Fabrie, Abraham koper rommel, coffijketel, 2 messen, mes, pistool 
Franssen, Jos. koper pot, kapstok 
Hanegraaff, P. koper / borg rommel (3x), 3 + 2 geleije borden, thee kopjes, 2 tinne 

borden (3x), schotel (2x), 2 aarde schotels, toog, 2 
messen, 5 raapkoeken 

van den Heuvel, J. koper 3 trommels 
Hoosemans, J.F. secretaris / koper 8 vat engelse aardappelen (2x), blaaspijp 
Huijbregts, P. koper 2 geleije borden (2x), korff etc., emmer 
Huijbregts, W. koper 2 kraanen, porstaffel ? 
Imants, Wilbort koper rommel (3x), zeeff, 2 potten, pan en hangijzer, 
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schouwlijst, kapmes, kleijn kasje, rekje, lamp, mest in de 
stal, het assen 

Ivo, Ad. koper rommel (2x), coffijmoolen, vogelkooi 
Luijten, Jan borg  
Luijten, Steven koper 2 stoelen (2x), leuning(stoel) 
Markx, Cornelis koper rommel 
Martens, Willem koper papketel, taffel 
Naaijkens, Jan koper schuijmspaan, riek en ….f, 
Panis, Joh. koper spiegel 
van de Pas, Jan koper groote kas 
Peters, de wed. P. koopster 2 stoelen 
van de Put, F. koper rommel (2x), haal 
Rubbens, de wed. Dingeman koopster zeeff, asbak 
van Spreeuwel, de wed. Jan koopster 8 vat engelse aardappelen, 8 vat witte aardappelen 
Stumph, Crist koper brandijzer 
Verspaandonk, Bartel koper 2 schaapen, 8 vat engelse aardappelen (3x) 
Verspaandonk, Cornelis koper bed en toebehooren (in kamer) 
  (niet verkocht ?) 8 romers, gijt (geit) 
Verhagen, Bartel schout  
Martens, Willem schepen  
Lemmens, Jan B. schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
120 en 120v, fiche 4, rij 5 Verkoop van roerende goederen en vee 30-11-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Vosters, Jan verkoper Lagemierde 
Adriaansen, Crist (zoon v. Gerrit wed.) koper jok 
Biekens, Peter borg  
van Boxel, Adriaan borg  
Crollen, Thomas borg  
Fabrie, Abraham koper aardkar 
van Gils, Adriaan borg  
van Gorkum, Nicolaas koper osch 
Hermans, Peter koper koe, hagten, ossezadel, paar strengen 
Leemans, Jan koper boterstand 
Linkels, de wed. Jan koopster roggestroo 
Janssens, Adriaan koper hooij 
Janssens, Peter borg  
Maas, Jan borg  
Martens, Willem borg  
Otten, Adriaan koper ligt 
Paridaans, Wouter borg  
van Poppel, Jan koper / borg mesthaak en riek 
Stumph, Crist koper speurie 
Vrijsen, Evert borg  
Willems, Peter koper roggestroo 
van de Zanden, Adriaan borg  
Verhagen, Bartel schout  
Swanen, Cornelis (Swaanen) schepen  
Lemmens, Jan Embregt schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
na 120v, fiche 5, rij 1 Rekening betr. arbeidsloon 1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Vosters, (erfgen.) Wouter debiteuren  
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Leijten, Jan crediteur  
 

Folio  Soort akte Datum 
121 t/m 124, fiche 5, rij 1 Verpachting t.b.v. de armen 4-12-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

de schepenen van Hulsel opperprovisoiren / 
armmrs. / verpachters 

 

Claasen, Wouter pachter / borg 2e Willekens akker 
Goutsmits, Jan borg  
Goutsmits, Peter pachter / borg land en groes aan den akker 
Janssen, Adriaan pachter / borg den Grooten Smeelakker 
de Leest, Simon pachter / borg Lijs Koppens akker 
Roest, Theod. (t.b.v. de venerabile gilde) pachter / borg den Papen akker 
Schouts, Jan pachter 1/5 in het Blek 
Versant, Jan pachter hout aan het land en groes aan den akker, hout aan den 

Papenakker 
van de Voort, Derk pachter hout aan het Looijken  en het Blek 
Willems, P. gebruiker den Willekens akker 
Willems, Peter Jan pachter / borg den Willekens akker 
van de Zanden, Jan J. M. borg  
van de Zanden, Jan M. pachter / borg het Looijken 
  Catelijn Kouwenbergs aansteede (niet gehuurd) 
Verhagen, B. schout  
van den Borne, Hendrik schepen  
van de Voort, Derk schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
124v en 125, fiche 5, rij 1 Besteding van personen 5-12-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

de regenten van Lagemierde besteders  
van de Water, Abraham * besteede persoon  
van de Water, Jan # zoon van* / idem  
Roosen, Cornelis aannemer van *  
van de Zanden, Wouter aannemer van #  
Verhagen, B. schout  
Swaanen, C. schepen  
Lemmens, J.E. schepen  
Hoosemans, J.F. secretaris  

 

Folio  Soort akte Datum 
125v t/m 126v, fiche 5, rij 1 Verkoop van schaarhout 28-12-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

Swaanen, Cornelis voogd / verkoper  
Gooris, (onm. kind) Poulus (verkoper)  
Lemmens, Wouter mede verkoper  
Versant, Wouter mede verkoper  
Adriaans, Peter borg  
Blankers, Gerrit borg  
de Bruijn, Hendrik koper / borg  
van der Ceelen, Willem borg  
Dijkmans, Theod. koper  
Fabrie, Abraham borg  
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Fiers, Jacob borg  
Hendrikx, Jan koper  
Ivo, Adr. borg  
Janssen, Peter koper / borg  
Lemmens, Adriaan borg  
Lemmens, Jan Emb. koper  
Lemmens, Wouter koper  
Naaijkens, Jan koper / borg boom 
van de Pas, Peter koper  
Snellaarts, W. koper hout in de aansteede 
Souwen, Adriaan koper / borg  
van de Ven, Bert borg  
Versant, Wouter borg  
Vingerhoets, Ant. koper / borg  
Vingerhoets, Pero koper  
Vosters, Simon koper  
Willems, H. borg  
Willems, Norbert koper / borg  
van de Zanden, Adriaan koper / borg  
van de Zanden, Jan koper  
Verhagen, Bartel schout  
Swaanen, Cornelis schepen  
Lemmens, Jan Emb. schepen  

 

Folio  Soort akte Datum 
127, fiche 5, rij 2 Verpachting t.b.v. de armen 29-12-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

het gemeentebestuur van Hoogemierde verpachter de Ubelsteede (percelen met *) 
den Armen van Lagemierde mede ½ eigenaar de Ubelsteede  
van Eijk, Adriaan pachter den halve Bogt (en wederhelft) 
Hermans, Cornelis pachter den Vilakker * 
de Hont, Jan pachter het aangelag * 
Huijbregts, Peter pachter het Kerkakkerken, deel Raaijmakers steede ? 
Huijbregts, Wouter pachter den Haak, den halve beemdt * 
Janssen, Jan W. pachter weijde het Leen 
Kaas, Josep pachter de Korte vooren * 
van Leendt, Jacob pachter den Koornbogt 
Maas, Peter pachter de helft in Teeuwen steede, het halff beemdeken 
Schellekens, Peter pachter de Rijt agter de schuur, Raaijmakers steede 
van Spreeuwel, de wed. Jan pachtster den Poolshoff, de Rhijt, het halff Ven * 
van Spreeuwel, Jan pachter het Bosken 
van de Zanden, Antonij pachter deel Raaijmakers steede? 
Martens, Willem lid gemeentebestuur  
Huijbregts, Wouter idem  

 

Folio  Soort akte Datum 
127v, fiche 5, rij 2 Verpachting t.b.v. de armen 29-12-1810 

Namen van personen of 
instellingen 

Beroep / relatie Toponiem / diversen 

het gemeentebestuur van Lagemierde verpachter  
de Biegilde pachter den H.Geest akker aan ’t Wellenseijnde  
Otten, Adriaan pachter den H.Geest akker 
Vingerhoets, Antonij pachter ½ den Bloksakker 
Willems, Wilbort C. pachter den Bloks akker 
van de Zanden, Adriaan pachter akkerland 
Swaanen, Cornelis lid gemeentebestuur  
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Lemmens, Jan Embregt lid gemeentebestuur  
 

Folio  Soort akte Datum 
na 127v, fiche 5, rij 2 Index 1810 

 
 

Einde april 2010 
 
 
 


