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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1, foto 3 
t/m 6 

Cassatie van prelegaat  14-8-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Crullenberg, Johan Wilhelmus notaris Bladel  
Linkels, Jan * testateur Hulsel  
Dirks, Maria e.v. *    
Maxeiner, Johannes getuige Bladel  
Maandonks, Jan getuige Bladel  

 

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

Testament  10-8-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Crullenberg, Johan Wilhelmus notaris Bladel  
Linkels, Jan * weduwn. van # testateur Hulsel  
Paridaans, Cornelia + #    
Dirks, Maria e.v. * testatrice   
Maxeiner, Johannes getuige Bladel  
van Eijck, Jan getuige Bladel  

 

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

Transport na verkoop in marge: Exhibitum Helvoirt den 27 
Mei 1808 

17-5-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leemans, Jan transportant / verkoper Hulsel  
……., wed. Waltherus van Loon verkrijgster / koopster den halven Stokakker, Hulsel, 

groot 1 lopst. 30 roeden 
oost Hendrik Timmermans 
c.s., west Michiel 
Rademakers (gebruiker), zuid 
kind Jan Ansem Derks, noord 
de wed. Hendrik Maas 

de Jonge, F.A. ( in marge) ontvanger Helvoirt  
van den Borne, Hendrik schepen Hulsel  
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Testament  12-5-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Cornelis * testateur Laagemierde  
van Rooij, Geertruij e.v. * testatrice   
Swaanen, Cornelis schepen   
Lemmens, Jan Embregt loco schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris / getuige   

 

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

Transport na verkoop in marge: Exhibitum Helvoirt den 27 
Mei 1808 

9-5-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Lurinks, Engelina wed. Jan 
Verbaanderd 

transportante / 
verkoopster 

Hoogemierden  

Geerts, Antonij en huisvrouw verkrijgers / kopers het Nieuwveld, Hoogemierde, 
20 roeden 

oost Gerrit Kools, west en 
noord de hijde, zuid de 
verkrijgers 

van Diemen, M. (in marge) (ontvanger ?) Helvoirt  
Verhagen, Bartel schout Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris / getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 10 
t/m rij 3, foto 1 

Testament  9-5-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schij, Nicolaas (ziek) rooms priester / 
pastoor / testateur 

Laagemierde  

Thijs, Augustinus rooms priester / 
erfgenaam 

Reusel  

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

 

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

Transport na verkoop in marge: Exhibitum den 1 April 
1808 

5-3-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Pas, Hendrina transportante / verk. Hoogemierden  
van Spreuwel, Jan verkrijger / koper stal met den grond, ca. 2 

roeden, Hoogemierde, het 
Wissel 

oost en west de verkrijger, 
zuid de transportante, noord 
de heijde 

de Jonge, F.A. (in marge) ontvanger   
Verhagen, Bartel schout Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris / getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 5 
t/m 8 

Transport na verkoop in marge: Exhibitum den 16 Meij 
1808, F.A. de Jonge, ontvanger 

30-4-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Marks, Jan transportant / verkoper Laagemierden  
van de Zanden, Adriaan verkrijger / koper wonende tot Dun (Hilvarenb.)  
  den Donkriet, Laagemierde, 2 

lopst. 3 r. 
oost de hijde, west de rivier, 
zuid de kind. Paridaans, 
noord (vrouw) Jan Gijsbers 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 9 
t/m 11 

Transport na verkoop in marge: Exhibitum den 1 April 
1808, F.A. de Jonge, ontvanger 

5-3-1808 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wouters, Adriaan transportant / verkoper Reusel  
van de Pas, Hendrina verkrijgster / koopster huizinge, keuken, kamerken, 

stal, hoff, Hoogemierde, het 
Wissel 

oost de verkrijgster, west Jan 
Verspreuwel, zuid Jacobus 
van Leend, noord eene weg 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 12 
t/m rij 4, foto 3 

Transport na verkoop in marge: Exhibitum den 4 Maart 
1808, F.A. de Jonge, ontvanger 

13-2-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Bartel transportant / verkoper Hoogemierden  
van Eijndooven, Francus verkrijger / koper wonende te Laagemierden  
  1/3 van de aansteede, ca. 3 

lopst. 51 r., Hoogemierden 
oost, zuid en noord de 
verkrijger, west de transport. 

Verhagen, Bartel schout   
Linkels, Jan schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris / getuige   

 

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

Machtiging  13-2-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johan Franciscus secretaris / eerst 
gemachtigde / nu 
constituant 

Laagemierde  

Donkers, Johannis  eerst constituant   
Donkers, Catharina eerst constituante   
Donders, Norbert e.v.* eerst constituant   
Donkers, Francina *    
Bles, Izaac notaris Tilborg  
van Crullenberg, Johan Wilhelmus notaris / procureur / nu 

gemachtigede 
Bladel  

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 8 
t/m rij 5, foto 1 

Transport na openbare verkoop in marge: Exhibitum den 22 Febr. 
1808, F.A. de Jonge, ontvanger 

18-1-1808 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Donkers, Jan e.v. * transportant / verkoper Hoogemierden  
Vloemans, Maria Catharina *    
Kanters, Cornelis e.v. # transportant / verkoper Gilze  
Vloemans, Catharina #    
Willems, Cornelis e.v. ^ transportant / verkoper   
Vloemans, Anna Maria ^    
Vloemans, Adriaan transp./ gemachtigde   
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Vloemans, Antonij transp./ constituant ’s Gravenhage  
de Haas, P. notaris ’s Gravenhage  
Vloemans, Cornelis + ** vader / erflater Laagemierde  
Otten, Margo + e.v. ** moeder / erflaatster Hoogemierde  
Vloemans, Jan ## transportant / verkoper Boxtel  
Koppens, Anna Maria + 1e e.v. ** / moeder van 

## 
  

Vingerhoets, Peter verkrijger / koper perceel land in de Braak, 
Laagemierde 

oost de hijde, west de 
gemeente, zuid de straat, 
noord Adriaan Otten 

  het Gaspegouw, 1 lopst. 24 r., 
Laagemierde 

oost Cornelis Woestenberg, 
west de straat, zuid en noord 
Adriaan Otten 

  den Hangbeemd, 2 lopst. 33 r. oost de heijde, west de rivier, 
zuid Larmit, noord (vrouw) 
Adriaan van Boxel 

  den Hellekens hoek, 1 lopst. 
38 r. 

oost de rivier, west de heijde, 
zuid den Moolenweg, noord 
Abraham Fabrie 

het kantoor der domijnen rentheffer   
Verhagen, Bartel schout Laagemierde  
Swaanen, Cornelis schepen Laagemierde  
Linkels, Jan schepen Hulsel  
Hoosemans, J.F. secretaris / getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 2 
t/m 4 

Gelofte / schuldbekentenis  15-12-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Riebergs, Albert gelover / debiteur Hoogemierde  
den Armen van Hoogemierde crediteur   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris / getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 5 
t/m 12 

Erfdeling in marge: Exhibitum den 18e 
December 1807, F.A. de Jonge ontv. 

21-11-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vloemans, Anna Maria * condividente Laagemierde  
Willems, Cornelis e.v. *    
Vloemans, Clasina # condividente Gilze  
Kanters, Cornelis e.v. #    
Vloemans, Maria Catharina ^ condividente Hoogemierde  
Donkers, Jan e.v. ^    
Vloemans, Adriaan condivident / gemacht. Laagemierde  
Vloemans, Antonij condivid. / constituant den Haag  
  Land in de Braak, 2 lopst. 57 

r., Laagemierde 
oost de hijde, west de 
gemeene, zuid Adriaan Otten, 
noord (vrouw) Adriaan van 
Boxel 

  het Gaspe Gout, 1 lopst. 24 r. oost Cornelis Woestenberg, 
west de straat, zuid en noord 
Adriaan Otten 

  den Hangbeemd, 2 lopst. 33 r. oost de hijde, west de rivier, 
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zuid Larmit, noord Adriaan 
van Boxel 

  den Hellekens hoek, 1 lopst. 
38 r. 

oost de rivier, west de hijde, 
zuid den Moolenweg, noord 
Abraham Fabrie 

Vloemans, Jan condivident huizinge, hof en aangelag,  2 
lopst. 29 r., het Vloeijeijnd, 
Laagemierde 

oost en zuid de straat, west 
(vrouw)Theodorus Dijkmans, 
noord de kind. Jacobus 
Dekkers 

het kantoor der domijnen rentheffer   
de Haas, C. notaris den Haag  
Vloemans, Cornelis ** + Laagemierde vader / erflater   
Otten, Margo + e.v. ** Hoogemierde moeder / erflaatster   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris / getuige   

 

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

Erfdeling in marge: Exhibitum den 4e Januarij 
1808, F.A. de Jonge ontv. 

12-12-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geerts, Antonij condivident (deel) huis en hof, (deel) 
kelder en opkamer, 1/3 
aangelag, in ’t geheel 2 lopst. 
13 roeden, Hoogemierde 

oost de kamer, west en zuid 
de verkrijger, noord de straat 

  2/3 de aansteede, groot in ’t 
geheel 2 lopst. 54 r. 

oost kind Wouter van de 
Gevel, west de kind. Jan 
Geerts (condiv.), zuid de 
wed. Adriaan Joris Lemmens, 
noord de verkrijger 

  den Looijen hoff, 3 lopst. 7 r. oost Albert Riebergs, west en 
noord de wed. Adriaan Joris 
Lemmens, zuid de kind. 
Wouter van de Gevel 

  de Koole steede, 1 lopst. 17 r. oost Antonij Vromans, west 
en zuid de gemeente, noord 
Adriaan Joris Lemmens 

  perceel agter den hoff,1 lopst. 
19roeden 

oost de kind. Jan Geerts, west 
Antonij van de Zanden, zuid 
kind Wouter van de Gevel, 
noord de verkrijger 

  den Heijbogt, 25 roeden oost Jacobus Dijkmans, west 
Hendrik van den Borne, zuid 
en noord de hijde 

  ½ noordwaarts van den 
halven ouden beemd, den 
Horst daarin en het Eusel 
daarvoor, 3 lopst. 35 r. 

oost de kind. Jan Geerts, west 
Antonij Vromans, zuid de 
hijde, noord Mattijs van den 
Berg 

  den Berkel akker, 2 lopst.  oost en noord Jan van den 
Borne, west de straat, zuid 
Antonij Vromans 

  den Hijbogt, 50 roeden oost de wed. Adriaan Joris 
Lemmens, west Hendrik van 
den Borne, zuid Josephus 
Larmit, noord de hijde 

Geerts, Antonij Jan condivident   
Geerts, Peter Jan condivident   
Geerts, Maria Jan condividente   
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Geerts, Petronella Jan condividente   
Geerts, Elisabet Jan * condividente   
Janssen, Thomas e.v. *  de kamer van de huizinge, de 

halve schuur, (deel) den hoff, 
Hoogemierden 

oost en zuid de verkrijgers, 
west en noord Antonij Geerts 

  1/3 aansteede, groot in ’t 
geheel 2 lopst. 25 roeden, 
Hoogemierden 

oost Antonij Geerts, west en 
zuid kind Wouter van de 
Gevel, noord de verkrijgers 

  den Klaasakker, 2 lopst. 29 r. oost Antonij van de Zanden, 
west de wed. Adriaan Joris 
Lemmens, zuid Josephus 
Larmit, noord de kind. 
Wouter van de Gevel 

  het Nieuwveld, 54 roeden oost, west, zuid en noord de 
hijde 

  ½ den halven ouden beemd, 
den Horst daarin en een Eusel 
daaraan, geheel: 3 lopst. 30 r. 

oost de hijde, west de kind. 
Antonij Geerts, zuid Antonij 
van de Zanden, noord erfgen. 
Hendrik van de Zanden 

  ’t hofken voor de kamer, ½ 
oven, gebruik van de put 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 12 
t/m rij 2, foto 2 

Gelofte / schuldbekentenis  2-11-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Hendrina wed. Gerrit 
Adriaans 

geloveres / debitrice Hoogemierden  

…….., wed. Jan Geerts creditrice Hoogemierden  
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Overeenkomst na herroeping testament  29-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Petronella Francus testatrice  (inwonend bij* )  
Lemmens, Jan Baptist *  Hoogemierde  
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 2, foto 7 
t/m rij 3, foto 1 

Overdracht dominiale goederen te 
Hoogemierde aan de Kroon van Holland 

 29-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schumachers, N.C. lid der commissie van 
administratie 

Breda  

van den Heuvel, J. rentmeester   
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  de Oude Hoeve, huijs, schuur 
en hof, werf 1 lopst. 4 r. 

 

  den Garst bogt 1 lopst. 46 r.  
  den Hoogen akker 10 lopst  
  den Berkel 4 lopst. 30 r.  
  ½ in den Bogt 10 lopst. 24 r.  
  den kleine Vleesdries 

(weijde) 1 lopst. 
 

  den grooten Vleesdries 2 
lopst 30 roeden 

 

  den Palshof 5 lopst.  
  het Dooijbroek (wildernis) 4 

lopst. 
 

  de Heijde het Osse Eusel 5 
lopst. 16 r. 

 

  weijde en heijde gen. als voor 
12 lopst. 45 r. 

 

  den Nieuwe hoeve, huis, 
schuur, hof, werf, 1lopst. 46 r 

 

  de Ossen Eusel 5 lopst. 16 r.  
  den Hulsbos 7 lopst. 23 r.  
  ½ den Bogt 10 lopst. 24 r.  
  den Vesel (Kesel ?) akker 6 

lopst. 14 roeden 
 

  de Lange vooren 2 lopst. 30 r.  
  den Elderdijk 2 lopst. 6 r.  
  den Grooten dries 9 lop. 14 r.  
  het Vonderken 5 lopst. 6 r.  
  de Kleijne Hoeve, 2 lopst. 25 

roeden 
 

  den Vonderpad 5 lopst. 36 r.  
  den Opper 1 lopst. 48 r.  
  den Garst akker 4 lopst. 48 r.  
  den Geerlingsakker 2 lopst. 

39 roeden 
 

  bij den Schans 4 lopst. 4 r.  
  van Tielmans 1 lopst. (4 r.?)  
  weijden den Heijkant 6 lopst. 

43 roeden 
 

  idem aan de Rekkens  
(6 lopst.? ) 45 r. 

 

  idem 1/3 in het Vonderke 5 
lopst. 6 roeden 

 

  idem van het Weerke  
(5 lopst.?) 35 r. 

 

  het Dooijbroek (wildernis) 9 
lopst. 1 roede 

 

  het Vonder heijveld 6 lopst. 3 
roeden 

 

  den Horst  10 lopst. 35 r.  
  den Kerkakker 5 lopst. 30 r.  
  den Bremakker 4 lopst. 13 r.  
  den Raaijakker 2 lopst. 15 r.  
  den Beemd op Hongeren  3 

lopst. 26 r. 
 

  het Weijke 2 lopst.  
  het Heijveld 3 lopst.  
  den Molendijk 2 lopst.  
  den Molenstraat 40 roeden  
  perceel mastbos ± 15 jr. 11 

lopst. 43 roeden 
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  perceel mastbos iets ouder 
dan 15 jr., 5 lopst. 

 

 

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

Transport na verkoop in marge: Exhibitum den 17 
November 1807, C. Steijmans 

26-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Markx, Bastiaan transportant / verkoper Hoogemierden  
Markx, Wouter (Marks) verkrijger / koper (wondende te Reusel)  
  beemd, Hoogemierde 58 r. oost de verkrijger, west 

Matthijs van den Berg, zuid 
de hijde, noord Jacobus 
Dijkmans 

Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 5 
t/m rij 4, foto 6 

Erfdeling in marge: Exhibitum den 17 
November 1807, C. Steijmans 

26-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Markx, Adriaan  *+ vader / erflater Hoogemierden  
Bastiaanssen, Wilhelmina + e.v. *  moeder / erflaatster   
Markx, Bastiaan condivident keuken, stal en schuur, ½ hof, 

½ aangelag westwaarts, groot 
in ’t geheel 1 lopst. 37 r., 
Hoogemierden 

oost Adriaan Willems, west 
de straat, zuid Cornelis 
Janssen, noord Josephus 
Schoormans 

  perceel nevens Jan Wouters, 
1 lopst. 4 roeden 

oost Mattijs van Vessem, 
west Jacobus Dijkmans, zuid 
de hijde, noord Gerrit Kools 

  ½ den Hijkant westwaarts, in 
’t geheel 53 roeden 

oost en zuid en noord 
Adriaan Willems (condivid.), 
west Gerrit Kools 

  ½ het Land in den Hoek, in ’t 
geheel 1 lopst. 39 r. 

oost (vrouw)Adriaan Willems 
(condivident), west Josephus 
van Gisbergen, zuid de kind. 
Lambert Jacobus van den 
Borne, noord Jacob Dijkmans 

  het half bemdeke aan de 
Langvoort, 30 roeden 

oost ’t Rijk Holland, west de 
rivier, zuid de hijde, noord 
Jan Hendrik Luijten 

  ½ den Hijkant oostwaarts, 50 
roeden 

oost en noord (vrouw) 
Adriaan Willems , west 
Gerrit Kools, zuid  verkrijger 

  ½ den Langen akker, in ’t 
geheel 1 lopst. 18 roeden 

oost Adriaan Wittens, west 
Jan Hendrik Luijten, zuid de 
hijde, noord Josephus Larmit 

  perceel in het Leen, 36 
roeden 

oost de wed. Hermanus 
Dijkmans, west Adriaan 
Wittens, zuid den Armen, 
noord (vrouw) Adr. Willems 

  ½ het Leen heijveld oost de wed. Hermanus 
Dijkmans, west Adriaan 
Wittens, zuid den Armen, 
noord…… 

het kantoor der geestelijke goederen rentheffer   
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den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Markx, Maria *    
Willems, Adriaan e.v. * condivident kamer, kelder, het kleijn 

kamerke, opkamerke, ½ grote 
hof, ½ aangelag westwaarts , 
kamerhof, groot in het geheel 
1 lopst. 37 r., Hoogemierden 

oost Bastiaan Markx (condiv) 
, west Cornelis Janssen, zuid 
de kind. Lambert van den 
Borne, noord de straat 

  ½ den Heijkant, in ’t geheel 
53 roeden 

oost Bastiaan Barkx, west 
Josephus Larmit, zuid 
Adriaan Willems, noord 
Jacobus Dijkmans 

  ½ den Hoek, in ’t geheel 1 
lopst. 39 roeden 

oost de kind. Lambert van 
den Borne, west Bastiaan 
Markx, zuid en noord 
Jacobus Dijkmans 

  den dries aan de Heijkant, 1 
lopst. 39 roeden 

oost Hendrik van den Borne, 
west Jan Hendrik Luijten, 
zuid Josephus Larmit, noord 
Cornelis Dijkmans 

  ½ den Heijkant, in ’t geheel 
50 roeden 

oost en noord Jacobus 
Dijkmans, west en zuid 
Bastiaan Markx 

  ¼ in de Smeel, 39 roeden oost Jan Hendrik Luijten, 
west de straat, zuid Adriaan 
Wittens, noord Hendrik 
Wittens 

  ½ den Langen akker, in ’t 
geheel 1 lopst. 18 roeden 

oost Josephus Larmit, west de 
hijde, zuid Bastiaan Markx, 
noord Adriaan Wittens 

  den Phlips Nieuw Meijs of 
Heijbogt, 1 lopst. 16 r. 

oost Adriaan Joris Lemmens, 
west Bastiaan Markx, zuid 
Peter Adams, noord de hijde 

  ½ het Leen heijveld oost de wed. Hermanus 
Dijkmans, west en zuid 
Bastiaan Markx, noord Jan 
van den Heuvel 

  put en oven  
Markx, Wouter condivident (wonende te Reusel)  
  2/3 den Beemd over de Aa, 

1 lopst. 26 r., Hoogemierde 
oost de hijde, west en zuid de 
erfgen. Hendrik van de 
Zanden, noord Mattijs van 
den Berg 

  2/3 in het Eeursel daaraan, 26 
roeden, Hoogemierde 

oost de hijde, west en zuid de 
erfgen. Hendrik van de 
Zanden, noord Mattijs van 
den Berg 

de abdij van Everboode (nu: het Rijk) rentheffer   
Markx, Antonij condivident 50 gulden  
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 4, foto 7 
t/m 10 

Testament  21-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Petronella Francus testatrice Hoogemierden  
Lemmens, Jan Baptist * erfgenaam Hoogemierden  
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van Loon, Petronella e.v. *    
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 4, foto 11 
t/m rij 5, foto 8 

Transport na verkoop in marge: Exhibitum den 16 
November 1807, C. Steijmans 

22-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Peternel Francis transportante / verk. Hoogemierden  
Lemmens, Jan Baptist verkrijger / koper ½ huis, schuur, hof en 

aangelag, 4 lopst. 42 roeden, 
Hoogemierden 

oost eenen weg, west de 
straat, zuid Antonij van de 
Zanden, noord Albert 
Riebergs 

  ½ den Vossenhof, in ’t geheel 
1 lopst. 45 roeden 

oost eenen weg, west den 
verkrijger, zuid de straat, 
noord Gerrit Kools 

  ½ den Rusch akker, in ’t 
geheel 2 lopst. 

oost en noord Wouter 
Huijbregts, west en zuid 
Gerrit Kools 

  ½ den halven Beemd op 
Hongeren, in ’t geheel 1 
lopst. 4 roeden 

oost en zuid Jan Huijbregts, 
west de wed. Jan Fransen, 
noord Josephus Larmit 

  ½ in den halven Horst daarin, 
in ’t geheel 22 roeden 

oost, west, zuid en noord de 
verkrijger 

  ½ het Heijveld op Hongeren, 
in ’t geheel 3 lopst. …en 20 r. 

oost de kind. Gijsbert van de 
Zanden, west de wed. Jan 
Franssen, zuid Josephus 
Larmit, noord de hijde 

  ½ stuk Heijveld aande 
Suitreijt, in ’t geheel 30 r. 

oost de kind. Jan Baptist 
Lemmens, west en zuid 
Cristiaan Panjoel, noord 
Jacobus Swaanen 

  ½ de Wouwer, in ’t geheel 1 
lopst. 40 roeden 

oost, zuid en noord de hijde, 
west Adriaan Wittens 

  ½ den Bogt, in ’t geheel 2 
lopst. 6 roeden 

oost Gerrit Hermans, west 
Josephus Larmit, zuid Albert 
Riebergs, noord de straat 

  ½ den halven Beemd aan het 
Merien veld, in ’t geheel 52 r. 

oost de Merien velden, west 
den verkrijger, zuid Lambert 
van den Borne, noord 
Cornelis van den Heuvel 

  ½ den Geheelen Lotten, …. oost en zuid de wed. Adriaan 
Joris Lemmens, west de 
hijde, noord de kind. Jan 
Huijbregts 

  ½ den Faasbogt, in ’t geheel 2 
lopst. 46 roeden 

oost de kind. Jan Vromans, 
west Gerrit Hermans, zuid 
Josephus Larmit, noord den 
H.Geest Armen 

  ½ den dries aan de Faasbogt, 
in ’t geheel 1 lopst. 54 r. 

oost de verkrijger, west 
Josephus Larmit, zuid en 
noord den H.Geest Armen 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 2, rij 5, foto 9 
t/m fiche 3, rij 1,foto 4 

Erfdeling afschrift t.b.v. 3e Kavel  19-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Johanna + e.v. * moeder / erflaatster   
Stroobants, Gooijert *    
de Kort, Jan + erflater   
Stroobants, Jan condivident schuur, schop, 1/3 hof, 

Laagemierden 
 

  ± 1 lopst. 36 r. in het 
aangelag, Laagemierden 

oost Adriaan van Gils 

  den Gooijen hof, 2 lopst oost Jan Otten, west en zuid 
de wed. Adriaan van de Ven, 
noord de straat 

  1/3 den Daalakker, in ’t 
geheel 3 lopst. 18 r. 

 

  perceel in de Braak, 55 
roeden 

 

  den Schuurmans akker, 57 
roeden 

oost en zuid de wed. Nicolaas 
van Loon, west de hijde, 
noord Adriaan Vloemans 

  1/3 het Middelste Land 
westwaarts, in ’t geheel 3 
lopst. 6 roeden 

 

  den Vonderbeemd, 1 lopst. 22 
roeden 

 

  ½ den halven Hoeksbeemd, 
in ’t geheel 1 lopst. 10 roeden 

 

van Gils, Adriaan e.v. ^    
Stroobants, Johanna ^ condividente   
van Boxel, Adriaan e.v. #    
Stroobants, Maria # condividente   
het kantoor der geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Laagemierden rentheffer   
de kerk van Laagemierden renthefster   
het kantoor der domeijnen van Brabant rentheffer   
het Rijk Holland (eerst abdij v. 
Everboode) 

rentheffer   

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 5 
t/m 12 

Erfdeling afschrift t.b.v. 2e Kavel 19-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Johanna + e.v. * moeder / erflaatster   
Stroobants, Gooijert *    
de Kort, Jan + erflater   
van Boxel, Adriaan e.v. #    
Stroobants, Maria # condividente kamer oostwaarts aan de 

huizinge v.d. 1e kavel, 
Laagemierden, 1/3 hof 

oost Adriaan Vloemans, west 
1e kavel, zuid de straat, noord 
Jan Stroobants 

  het Heijveld in de Heijlaren, 
30 roeden 

oost den verkrijger, west Jan 
Stroobants, zuid en noord 
Adriaan Otten 

  het aangelag, ± 3 lopst.  
  een perceel in de Braak… oost en west Adriaan van Gils 
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  in ’t geheel 4 lopst. 55 r. zuid de hijde, noord Jan 
Stroobants 

  1/3 den Daalakker, in ’t 
geheel 3 lopst. 18 roeden 

 

  1/3 in het Middelste perceel 
aan de oostzijde, in ’t geheel 
3 lopst. 6 roeden 

oost en west de wed. Nicolaas 
van Loon, zuid Adriaan van 
Gils, noord….. 

  ½ den Hangbeemd, in ’t 
geheel 1 lopst. 32 roeden 

oost de hijde, west….., zuid 
de rivier, noord de straat 

  ½ de Hijlaaren westwaarts, in 
’t geheel 2 lopst. 

oost, west en noord Jan van 
Dooren, zuid…… 

van Gils, Adriaan e.v. ^    
Stroobants, Johanna ^ condividente   
Stroobants, Jan condivident   
 rentheffers als 

voorgaand afschrift 
  

 schepenen idem   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 1 
t/m 8 

Erfdeling  afschrift t.b.v. 3e Kavel 
zie voorgaand afschrift en origineel 

19-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stroobants, Jan condivident   
 

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

Erfdeling afschrift t.b.v. 3e Kavel 
zie voorgaand afschrift en origineel 

19-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Boxel, Adriaan e.v. *    
Stroobants, Maria * condividente   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 5 
t/m rij 4, foto 6 

Erfdeling in marge: Exhibitum den 16 
November 1807, C.Steijmans 

19-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Johanna + e.v. * moeder / erflaatster   
Stroobants, Gooijert *    
de Kort, Jan + erflater   
van Gils, Adriaan e.v. #    
Stroobants, Johanna # condividente 1/3 huis, stal, hof met den 

dries in het aangelag, het 
Vloeijend, Laagemierde, 
groot ± 3 lopst. 

oost Peter Janssen, west Jan 
Stroobants, zuid de straat, 
noord Adriaan van Boxel 

  1/3 den Daalakker, in ’t 
geheel 3 lopst. 18 roeden 

oost Mattijs van Loon, west 
Arnoldus van Hees, zuid 
Adriaan van Boxel, noord de 
straat 

  ± 2 lopst. in de Braak, 
Laagemierde, ’t geheel 4 
lopst. 55 roeden 

oost de hijde, west Adriaan 
van Boxel, zuid de hijde, 
noord Jan Stroobants 

  1/3 in het Middelste Land, in 
’t geheel 3 lopst. 6 roeden 

oost Adriaan van Boxel, west 
Jan Stroobants, zuid en noord 
de wed. Nicolaas van Loon 
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  ½ den Hangbeemd aan de 
noordzijde, in ’t geheel 1 
lopst. 38 roeden 

oost de hijde, west Adriaan 
van Boxel, zuid de rivier, 
noord de straat 

  ½ den halven Hoeksbeemd, 
in ’t geheel 1 lopst. 10 r. 

oost de rivier, west de wed. 
Adriaan van de Ven, zuid Jan 
Stroobants, noord Adriaan 
Otten 

  ½ het Heijveld in de 
Hijlaaren, in ’t geheel 2 lopst. 

oost, west en noord Jan van 
Dooren, zuid Adriaan van 
Boxel 

van Boxel, Adriaan e.v. ^    
Stroobants, Maria ^ condividente de kamer staande oostwaarts 

aan de huijzinge v.d. 1e kavel, 
Laagemierde, 1/3 hof 

oost Adriaan Vloemans, west 
Adriaan van Gils, zuid de 
straat, noord Jan Stroobants 

  ± 1 lopst. 37 roeden in het 
aangelag 

oost Adriaan van Gils, west 
een weg, zuid Jacobus Fiers, 
noord Jan Stroobants 

  den Goijen hof, 2 lopst.  oost Jan Otten, west en zuid 
de wed. Adriaan van de Ven, 
noord de straat 

  ½ het Heijveld in de 
Heijlaaren, 2 lopst. 

oost de verkrijgers, west Jan 
Stroobants, zuid en noord 
Adriaan Otten 

  1/3 den Daalakker, in ’t 
geheel 3 lopst. 18 roeden 

oost Mattijs van Loon, west 
Adriaan van Gils, zuid 
Jacobus Fiers, noord Jan 
Stroobants 

  2 lopst. in de Braak, in ’t 
geheel 4 lopst. 55 roeden 

oost…, west Adriaan van 
Gils, zuid de hijde, noord Jan 
Stroobants 

  1/3 het Middelste Perceel 
aande oostzijde, in ’t geheel 3 
lopst. 6 roeden 

oost en west Nicolaas van 
Loon, zuid Adriaan van Gils, 
noord…… 

  ½ den Hangbeemd, in ’t 
geheel 1 lopst. 32 roeden 

oost de hijde, west…., zuid 
de rivier, noord de straat 

  ½ de Heijlaaren westwaarts, 
in ’t geheel 2 lopst. 

oost, west en noord Jan van 
Dooren, zuid Adriaan van 
Gils 

Stroobants, Jan condivident schuur, schop, drieske, 1/3 
hof, Laagemierden 

oost de straat, west en noord 
Adriaan van Gils, zuid de 
straat 

  perceel in het aangelag, ± 3 
lopst., Laagemierden 

oost Peter Janssen, west 
Adriaan van Gils, zuid 
Jacobus Fiers, noord de kind. 
Cornelis Willems 

  1/3 den Daalakker, in ’t 
geheel 3 lopst. 18 r. 

oost en zuid Adriaan van 
Boxel, west Jacobus Fiers, 
noord Adriaan Verbaanderd 

  perceel in de Braak, 55 
roeden, ’t geheel 4 lopst. 55 r. 

oost Adriaan van Gils, west 
de hijde, zuid Cornelis 
Woestenberg, noord…… 

  den Schuurmans akker, 57 
roeden 

oost en zuid de wed. Nicolaas 
van Loon, west de hijde, 
noord Adriaan Vloemans 

  1/3 het Middelste Land 
westwaarts, in ’t geheel 3 
lopst. 6 roeden 

oost Adriaan van Gils, west 
en noord de wed. Nicolaas 
van Loon, zuid Jan Otten 

  den Vonderbeemd, 1 lopst. 22 
roeden 

oost en zuid Hermanus 
Janssen, west de stroom, 
noord Mattijs van Loon 
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  ½ den halven Hoeksbeemd, 
in ’t geheel 1 lopst. 10 roeden 

oost Adriaan van Gils, west 
de wed. Adriaan van de Ven, 
zuid ’t straatje, noord….. 

  het Heijveld in de Heijlaaren, 
30 roeden 

oost een straatje, west…., 
zuid….,  noord…. 

het kantoor der geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Laagemierden rentheffer   
de kerk van Laagemierden renthefster   
het kantoor der domeijnen van Brabant rentheffer   
het Rijk Holland (eerst abdij v. 
Everboode) 

rentheffer   

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 7 
t/m 9 

Transport na verkoop  20-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Petronella Francus transport. /verkoopster Hoogemierden  
Lemmens, Jan Baptist verkrijger / koper ½ in 3 ossen, 4 melkbeesten, 

een kalf 
 

  ½ in meubilaire goederen, 
veldvruchten, 
landbouwgereedschappen 

 

Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   

 

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

Transport na verkoop  12-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Johanna wed. Jan Baptist 
Lemmens 

transportante / 
verkoopster 

Hoogemierden  

Lemmens, Cornelis zoon / verkrijger  os, 3 melkbeesten, 2 
hokkelingen 

 

  meubilaire goederen, 
veldvruchten, etc. 

 

Lemmens, Elisabeth * dochter / instemster   
Kaas, Josephus e.v. *    
Lemmens, Johanna # dochter / instemster   
van Ivo, Peter e.v. #  Poppel (frans keijzerrijK)  
Verhagen, Albertus voogd / instemmer Weelde  
Bakx, (3 onm. kind. ^) Cornelis    
Lemmens, Adriana Maria + moeder van ^   
Lemmens, Maria Catharina ** dochter / instemster Hoogemierde  
Geerts, Antonij e.v. **    
Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 3, rij 5, foto 2 
t/m 4 

Testament  7-10-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schormans, Josephus * (Schoormans) testateur Hoogemierden  
Schoormans, Clasina e.v.* testatrice   
van den Nieuwenhuizen, Maria + 1e e.v. *   
Schormans, (2 kind. 1e huw.) Josephus erfgenamen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Erfdeling in marge: Exhibitum den 7 October 
180…, C.Steijmans 

29-9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Cornelis Peter * + vader / erflater   
Claasen, Maria Peter + e.v. * moeder / erflaatster   
Vingerhoets, Antonij e.v. #    
Willems, Petronella # condividente huis, hof en aangelag, 

Laagemierden, het 
Mispeleijnd, 1 lopst. 15 r. 

oost Jan van Dooren, west de 
gemeente, zuid Adriaan van 
de Zanden, noord de straat 

  1/3 den Dries aan het 
verbrand huis, 40 ½ roeden 

oost Cornelis Swaanen, west 
Antonij Vromans, zuid de 
straat, noord de wed. Lambert 
de Bruijn 

  het Heijveld in de Gulle 
Hoeken, 2 lopst. 36 roeden 

oost de heijde, west de wed. 
Cornelis Willems, zuid 
Wouter Versand, noord 
Adriaan van de Zanden 

de domeijnen van Brabant rentheffer   
den Armen van Laagemierden rentheffer   
Willems, Peter condivident (wonende te Moergestel)  
  ½ den Moolendries noordw., 

in ’t geheel 2 lopst. 33 
roeden, Laagemierden 

oost de rivier, west de pad, 
zuid Norbert Willems (cond.) 
, noord Jacobus Lemmens 

  ½ den Kerkenakker ?, in ’t 
geheel 2 lopst. 49 roeden 

oost de pad, west de kerkweg, 
zuid Norbert Willems (cond.) 
, noord (vrouw)Peter Janssen 

Willems, Steeven e.v. ^    
Willems, Anna Maria ^ condividente het Vloeijbeemdeken, 1 lopst. 

12 ½ roeden, Laagemierden 
oost de rivier, west de straat, 
zuid Francus Leesten, noord 
Peter Janssen 

Willems, Johannis condivident (wonende te Tilburg)  
  groes in de Knol, 2 lopst. 4 r., 

Laagemierden 
oost Cornelis Swaanen, west 
de wed. Cornelis Willems, 
zuid Francus Leesten, noord 
de gemeene straat 

  het driesken in het heijveld 
van Josijn ? van der Linden, 1 
lopst. 

oost Michiel van Beers, west 
Hendrik van Loon, zuid 
Willem van Beers, noord een 
akkerweg 

  Land in het Heijveld, 31 r. oost Hendrik van Loon, west 
en zuid Willems van Beers, 
noord eenen akkerweg 

Willems, Norbert condivident ½ den Moolendries 
zuijdwaarts, in ’t geheel 2 
lopst. 33 roeden, L.Mierde 

oost de rivier, west de pad, 
zuid Peter Willems (condiv.), 
noord Hermanus Janssen 
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  ½ den Kerkenakker, in ’t 
geheel 2 lopst. 49 roeden 

oost de pad, west de kerkweg, 
zuid de kind. Stroobants, 
noord Peter Willems (condiv) 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 4 
t/m 9 

Erfdeling in marge: Exhibitum den 7 October 
1807, C.Steijmans 

29-9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Havermans, Willem *    
Linkels, Maria + 1e e.v. * moeder van #   
Havermans, Maria # condividente   
Besters, Cornelis e.v. # condivident 1/3 in het Groot Heijveld, 

Laagemierden 
oost de hijde, west Bartel 
Verhaagen, zuid de 2e cavel, 
noord de straat 

  den Donkbeemd, 2 lopst.  oost Jacobus Lemmens, west 
de rivier, zuid Jacob van 
Dijk, noord Michiel 
Havermans 

  den Horst in den Donkbeemd, 
4 lopst. 10 roeden 

oost, west, zuid en noord de 
eigenaars 

  ½ den Lemmens beemd, 1 
lopst. 19 roeden 

oost de eigenaars, west de 
rivier, zuid Peter Hanegraaf, 
noord Cornelis van Hees 

Roosen, Adriaan voogd   
Martens, Willem toeziend voogd   
Hermans, Elisabeth e.v. * moeder van ^   
Havermans, (2 onm. kind.^ ) Willem condividenten 2/3 in het Groot Heijveld, 

Laagemierden, in ’t geheel 6 
lopst. 8 2/3 roeden 

oost de hijde, west Bartel 
Verhagen, zuid de wed. 
Michiel Havermans, noord 
Cornelis Beesters (Besters) 

  ½ den Lemmens beemd oost de wed. Michiel 
Havermans, west de 
eigenaars, zuid Peter 
Hanegraaf, noord Arnoldus 
van Hees 

  het Gagelreijt, 2 lopst. 3 r. oost de rivier, west de hijde, 
zuid de wed. Michiel 
Havermans, noord de kind. 
Derk Roosen 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 10 
t/m 12 

Verkoop / transport  12-9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Panenborg, Helena wed. Adriaan van de 
Ven 

verkoopster / 
transportante 

Laagemierden  

Panenborg, Hendrina koopster / verkrijgster een paard, drie melkbeesten, 
meubilaire goederen, 
landbouwgereedschap etc. 

 

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

 

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

Transport na verkoop in marge: Exhibitum den 29 
September 1807, C.Steijmans 

15-9-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hendrik * transportant / verkoper Hulsel  
Verhagen, Hendrina e.v. *    
Goutsmits, Peter verkrijger / koper 1/3 huijzinge, kamer, kelder, 

met ca. 13 roeden hof,  
Hulsel, het Vooreijnd  

oost de verkrijger, west huis  
Everd Vrijssen, zuid de straat, 
noord de verkrijger 

Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 2, foto 5 
t/m 8 

Gelofte / schuldbekentenis  15-7-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Helena wed. Jan Marcelis 
Hendriks 

geloofster / debitrice Hulsel  

de Bont, Norbert geldschieter / crediteur Welde (Weelde) (frans 
keijzerrijk) 

 

Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Transport na verkoop in marge: Exhibitum den 29 Julij 
1807, F.A. de Jonge, ontvanger 

15-7-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Arnoldus transportant / verkoper Turnhout  
Verhagen, Helena wed. Jan Marcelis 
Hendrikx (en kinderen) 

verkrijgers / kopers teulland den Eerdbrand, 3 
lopst. , Hulsel 

oost Dirk van de Voort, west 
Jacobus de Wit, zuid Steeven 
van der Aa, noord de 
verkrijgers 

  teulland den Eerden akker, 1 
lopst. 53 roeden 

oost Hendrik van den Borne, 
west, zuid en noord Jacobus 
de Wit 

  deel in een bosje in de 
aansteede van Joost Lucas, 
ca. 30 roeden 

oost de verkrijgers, west Jan 
Adriaans, zuid Jan Koolen, 
noord de wed. Cornelis de 
Beer 

  den Destel of Vonderbroek 
beemd, 52 ½ roeden 

oost de stroom, west Everd 
Vrijssen, zuid de kind. Peter 
Willems, noord Peter 
Goutsmits 

  den Blaaken beemd, 1 lopst. 
20 roeden 

oost de wed. Jan Ansem 
Derks, west Jan Cornelis 
Hendriks, zuid de wed. Peter  
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   ..Dijkmans, noord Jacobus 
Maas 

  kamer, keuken, en een deel 
van den hoff, zuidwaarts, ca. 
1 lopst. , Hulsel, het Hegeijnd 

oost Jan Adriaansen, west de 
straat, zuid de straat, noord 
den paardenstal 

het kantoor der Geestelijke goederen rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Testament  1-7-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Francus * testateur Laagemierden  
Hesselmans, Johanna Maria e.v. * testatrice   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laureijs schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Gelofte / schuldbekentenis  4-6-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Francus gelover / debiteur Laagemierden  
Hoosemans, Johan Franciscus geldschieter /crediteur   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laureijns schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 3, foto 11 
t/m rij 4, foto 2 

Gelofte / schuldbekentenis  22-6-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adams, Peter gelover / debiteur Hoogemierde  
Dijkmans, (kinderen) Waltherus + geldschieters /credit. Laagemierde  
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laureijns schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Testament  10-4-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Hendrik * testateur Hoogemierden  
Luijten, Catharina e.v. * testatrice   
van de Sanden (2 kinderen #) Hendrik erfgenamen   
Verhaagen, Margo + 1e e.v. * / moeder v. #   
Martens, Willem schepen Hoogemierden  
van Beers, Laureijns schepen Laagemierden  
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Hoosemans, J.F. secretaris   
 

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

Testament  7-4-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelissen, Jan * testateur (ziek) Laagemierden  
van der Aa, Johanna e.v. * testatrice / moeder v.#   
van Overa, (kinderen #) Jan +    
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laureijns schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 4, foto 10 
t/m 12 

Transport na verkoop in marge: Exhibitum den 28 April 
1807, F.A. de Jonge, commissaris 

31-3-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Adriaan transportant / verkoper Hoogemierden  
Huijbregts, Peter verkrijger / koper 1/3 in Eijke Mierdmans 

beemd, Hoogemierden, op 
Ongeren (Hongeren) 

oost Jacobus Dijkmans, west 
en zuid Mathijs van den Berg, 
noord J.P. Huijbs 

Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptis schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Transport na verkoop in marge: Exhibitum den 28 April 
1807, F.A. de Jonge, commissaris 

31-3-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Wouter transportant / verkoper Hoogemierden  
Huijbregts, Peter verkrijger / koper weijde in de Hoolstraat, 

Hoogemierden 
oost de rivier, west de straat, 
zuid Francus van Eijndooven, 
noord Corn. van den Heuvel ? 

Verhagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
van Beers, Laureijns schepen Laagemierden  
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Transporten na openbare verkoop in marge: Exhibitum den 28 April 
1807, F.A. de Jonge, commissaris 

31-3-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johannis, Franciscus gemachigede / transp.   
Adriaans, Hendrik  * + erflater Hoogemierden  
Bressers, Margo + e.v. *  erflaatster   
 erfgen. / constituanten 

/ verkopers 
  

Luijten, Jan Jan Baptist verkrijger / koper vervallen huijs en aangelag, 1 
lopst. 30 r., Hoogemierden 

oost Jan Franssen, west Jan 
Huijbregts, zuid de straat, 
noord Albert Riebergs 
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  dries in de aansteede als boven 
Verhaagen, Bartel (Verhagen) schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Huijbs, Johannis Petrus verkrijger / koper het Reijssels beemdeke met 

het Eussel daaraan, ca. 2 
lops., Hoogemierden 

oost Adriaan Willems, west 
Adr. Wittens, zuid Cristiaan 
Jooris, noord de heijde 

Luijten, Jan Jan Baptist verkrijger / koper Teuwen akker, 1 lopst. 21 r., 
Hoogemierden 

oost Hendrik Panjoel, west 
Jan Huijbregts, zuid de straat, 
noord Mattijs van den Berg 

Larmit, Josephus verkrijger / koper het Wasveld, 48 roeden, 
Hoogemierden 

oost Petronella Verspaandonk 
, west de verkrijger, zuid de 
straat, noord de kind. Hendrik 
Hermans 

Hendrikx, Peter verkrijger / koper perceel bosch, 10 roeden, 
Hoogemierden 

oost de kind. Jacobus Staats, 
west Maria Huijbregts, zuid 
en noord Jan Hermans 

van Ostade, Leonardus verkrijger / koper (wonende te Hulsel)  
  een derde in ’t Merienveld, 

Hoogemierden 
oost Peter van Eijk, west erve 
Jan van den Berg, zuid de 
Reuselse hijde, noord de 
kind. Jan van den Berg 

Luijten, Jan Jan Baptist verkrijger / koper den Hoek, Hoogemierden oost en west Adriaan 
Lemmens, zuid de kind. 
Hermans, noord Adriaan Joris 
Lemmens 

  de Kerkhoeff als boven 
 

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

Transport na verkoop in marge: Exhibitum den 30 April 
1807, F.A. de Jonge, commissaris 

18-2-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Norbertus transportant / verkoper Ravels (frans keizerrijk)  
Marks, Adriaan verkrijger / koper parceel in het Leen, 36 

roeden 
oost Wouter Luijten, west Jan 
Luijten, zuid de wed. 
Hermanus Dijkmans, noord 
Jan van den Heuvel 

  ’t Leen heijveld, 
Hoogemierden, ca 1 lopst 

oost Lambert van den Borne 
c.s., west Wouter Luijten, 
zuid Michiel van Loon, noord 
Jan Hendrik Luijten 

Hoosemans, J.F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 2 foto 6 t/m 
8 

Gelofte / schuldbekentenis  6-2-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Jacobus gelover / debiteur / 
koper 

den hoff en aangelag, 
Hoogemierden 

 

Hoosemans, Johan Franciscus crediteur   
Verhagen, Bartel schout   
van Beers, Laureijns schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 5, rij 2 foto 9 t/m 
rij 3 foto 2 

Gelofte / schuldbekentenis  19-1-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hanegraaff, Peeter gelover / debiteur Laagemierden  
van Beers, Laureijns geldschieter /crediteur   
Verhaagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laureijns schepen   
Huijbregts, Wouter schepen Hoogemierde  
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 3 foto 3 t/m 
6 

Gelofte / schuldbekentenis  19-1-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Jan gelover / debiteur Laagemierden  
Andriessen, Peeter geldschieter / crediteur Ravels  
Verhaagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laureijns schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Gelofte / schuldbekentenis  20-1-1807 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Theodorus gelover / debiteur Laagemierden  
Leesten, Mathijs geldschieter / crediteur   
Dijkmans, Cornelis borg   
Dijkmans, Jan borg   
Verhaagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laureijns schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 3 foto 11 
t/m rij 4 foto 2 

Gelofte / schuldbekentenis  29-12-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Poppel, Jan gelover / debiteur Laagemierden  
Andriessen, Peter geldschieter / crediteur Ravels (frans keizerrijk)  
Wittens, Adriaan borg Hoogemierden  
Verhaagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laureijns schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 4 foto 3 t/m 
6 

Transport na verkoop  24-12-1806 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Akkerveeken, Jan transportant / verkoper Laagemierden  
van Dooren, Cornelis verkrijger / koper ¼ huijzinge, hof, aan ’t 

Vloe(i)eijnd, Laagemierden 
oost Gooijert Stroobants, 
west de wed. Nicolaas van 
Loon, zuid en noord Jan 
Otten 

  ¼ het Vloebeemdeke oost de wed. van der Burgt, 
west Francus Leesten, zuid 
Michiel van Beers, noord Jan 
van Doorn 

  ¼ de Schuurmans akker, in ’t 
geheel 2 lopst. 8 r. 

oost en west de wed. Nicolaas 
van Loon, zuid de hijde, 
noord Gooijert Stroobants 

  ¼ het land in de Agterste 
Braak, in ’t geheel 47 roeden 

oost en west de erve Jan 
Baptist Dijkmans, zuid de 
wed. Jan van Hoogstraaten,  
noord de kind. Jan Baptist 
Dijkmans 

  ¼ de helft v.d. akker aanden 
Draaijboom, 1 lopst. 4 ½ r. 

oost Gooijert Stroobants, 
west Jan Otten, zuid de 
verkrijger, noord Jacobus 
Fiers 

  ¼ beemd met het Eusel in het 
Raakschot, in ’t geheel 2 
lopst. 10 roeden, Hulsel 

oost de wed. Nicolaas van 
Loon, west Peeter Huijbregts, 
zuid Bastiaan Marks, noord 
Leendert van Ostade 

het kantoor der domijnen rentheffer   
Verhaagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laureijns schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Gelofte / schuldbekentenis  20-12-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vosters, Anna Maria wed. Antonij 
Verhaagen 

geloveres / debitrice Hulsel  

de Bont, Norbert geldschieter / credit. Welde (Weelde) (frans 
keizerrijk) 

 

Verhaagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laureijns schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 4 foto 11 
t/m fiche 6, rij 3 foto 6 

Transporten na openbare verkoop  24-10-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, Johannes Franciscus gemachtigde / transp.   
van Leend, (erfgenamen) Jacoba constituanten / 

verkopers 
  

van Leend, Hendrik constituant / verkoper   
Huijbregts, Wouter verkrijger / koper het Nieuwveld, 1 lopst. 30 r., 

Hoogemierden 
oost en noord Jan van de Pas, 
west de straat, zuid de kind… 
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   Jan Lemmens 
Verhaagen, Bartel schout   
Martens, Willem schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Verhaagen, Bartel (Verhagen) verkrijger / koper den Beemd over de Aa, 1 

lopst. 11 r., Hoogemierden 
oost de kind. Gooijert 
Janssen, west de Aa, zuid 
Hendrik van den Borne, 
noord de verkrijger 

Huijbregts, Wouter verkrijger / koper het Heijveld in de Weldse 
Hijde, thans bekend als 
Polder, ca 60 roeden 

oost, west en zuid Jan 
Luijten, noord de verkrijger 

van der Zanden, Hendrik verkrijger / koper groes in de Reijt, 
Hoogemierde, 2 lopst. 21 r. 

oost Peeter van Helmond, 
west en noord Hendrik 
Vinken, zuid den Armen 

van Leend, Jacobus verkrijger / koper den Hoogakker, 42 roeden, 
Hoogemierden 

oost en zuid Cristiaan 
Panjoel, west de kind. Jan 
Vromans, noord Jan Hermans 

  hoff en aangelag, 42 roeden,  
Hoogemierden, de Twisselt 

oost en zuid kind v. Jan van 
de Pas, west Jan van 
Spreuwel, noord de verkopers 

Huijbregts, Wouter verkrijger / koper heijveld, 1 lopst. 30 roeden, 
Hoogemierd 

oost en zuid de verkrijger, 
west en noord Jan Luijten  

Krollen, Francus verkrijger / koper den Looakker , 1 lopst. 24 r., 
Hoogemierden, oost  

oost Cristiaan Panjoel ?, west 
Jan Vromans, zuid Cristiaan 
Panjoel, noord Jan Hermans 

Huijbregts, Maria verkrijgster / koopster den Agtersten Beekakker, 2 
lopst. 8 r., Hoogemierden 

oost de verkrijgster, west Jan 
Luijten, zuid Hendrik 
Verbaandert, noord de hijde 

Huijbregts, Wouter verkrijger / koper den Luijten akker, 2 lopst. 19 
r., Hoogemierden 

oost en noord de Bataafse 
Republiek, west Jan 
Verspreeuwel, zuid de baan 

Wouters, Adriaan verkrijger / koper (wonende te Reusel)  
  huijs, hof, ca. 10 roeden 

(nieuw erve), Hoogemierden 
de Twisselt 

oost de Bataafse Republiek, 
west Jan Verspreuwel, zuid 
de verkopers, noord de 
gemeente 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 3 foto 7 t/m 
10 

Gelofte / schuldbekentenis  21-10-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vinken, Hendrik e.v. * gelover / debiteur Hoogemierden  
van de Ven, Catharina * moeder van ##   
van Helmond, Peter e.v. # gelover / debiteur   
Luijten, Margo #    
van de Zanden, Hendrik e.v. ^ gelover / debiteur   
Luijten, Catharina ^    
Luijten, Jan Jan Baptist voogd / gelover / deb.   
Luijten, (onm. kind ##) Wouter    
Larmit, Josephus geldschieter / crediteur   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 6, rij 3 foto 11 
t/m rij 4 foto 2 

Transport na verkoop  20-9-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seebregts, Cornelis transportant / verkoper Diessen  
Adriaansen, Peter verkrijger / koper akkerke in ’t aangelag, 1 lops. 

, Laagemierden 
oost de kind. Steven 
Paridaans, west en zuid 
Marten Snellaarts, noord 
Peter van de Pol 

  de helft in den dries, 35 ½ r., 
Laagemierden 

oost de heijde, west Willem 
van der Ceelen, zuid en noord 
Marten Snellaarts 

  de helft in een heijveld 
’t Beerschot, 22 ½ r., Hulsel 

oost de erve Jacobus 
Lemmens, west  Anth. 
Blankers, zuid de straat, 
noord Marten Snellaarts 

den Armen van Laagemierden rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Testament  26-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mosselvelden, Gerrardus Ilgedius 
(Gerardus Egidius) 

rooms pastoor / 
testateur 

Hulsel  

de kerk van Hulsel gelegateerde   
den Armen van Hulsel idem   
van Asten, Jacobus rooms pastor / 

executeur 
Netersel  

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 4 foto 7 en 
8 

Transport na verkoop  21-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Adriaan transportant / verkoper Vessem  
Paridaans, Wouter verkrijger / koper   
Paridaans, Bartel idem   
Paridaans, Jan idem   
Paridaans, Peeter idem   
Paridaans, Johanna verkrijgster / koopster   
Paridaans, Elizabeth idem   
Paridaans, Maria idem 1/8 erfdeel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 4 foto 9 t/m 
rij 5 foto 8 

Staat en inventaris uitgebreide inventaris 21-8-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Willems, Maria wed. Anthonij van de 
Zanden 

deponente (a.s.bruid) Laagemierde  

van de Zanden (3 onm. kind.) Anthonij    
Lemmens, Adriaan voogd   
Willems, Peeter voogd   
  o.a. coffijmoolen, 

huijsorlogie, lakens, was, 
honington, biekorven, aardkar 
, hoogkar, 2 ossen, 3 koeien, 
2 kalveren, kafmolen, 
waspers, bijstokken, 2 
spinnewielen, etc. 

 

……… knecht / crediteur   
Willems, Jan crediteur   
………. dienstmeid / creditrice   
Verhaagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Lauwerens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 6, rij 5 foto 9 t/m 
fiche 7, rij 1 foto 3 

Testament  21-7-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Hermanus * testateur (ziek) Hoogemierden  
Verspaandonk, Peeternel e.v. * testatrice   
Dijkmans, Johanna jongste dochter/erfgen. de steede  
Dijkmans, Dingena # dochter / erfgename   
Swaanen, Jacobus e.v. #    
Dijkmans, Jacobus zoon ? / erfgenaam   
  de Broekstreep (bos)  
  de Verlooren kost (heiveld / 

bos) 
 

  het Wasveld  
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 1 foto 4 en 
5 

Transport na verkoop  19-7-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Markx, Adriaan transportant   
Markx, Wouter zoon / transportant   
Markx, Bastiaan idem   
Markx, Anthonij idem   
Markx, Maria * dochter / transportante   
Willems, Antonij e.v. *    
Dijkmans, Cornelis verkrijger (alle verkrijgers wonende  te 

Hulsel) 
 

Dijkmans, Peter idem   
Dijkmans, Maria verkrijgster   
Dijkmans, Anna idem hijveld en wijde, 

Hoogemierden 
oost de hijde, west Josephus 
Larmit, zuid Adriaan van 
Doorn , noord Albert 
Riebergs 
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Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

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

Erfdeling  (zie volgende akte ) copie t.b.v. kavel 2  20-6-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Jan e.v. *    
Lemmens, Klazina * condividente kavel 2  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 1 foto 10 
t/m rij 2 foto 1 

Erfdeling    20-6-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan Jacobus + erflater Laagemierden  
Lemmens, Jacobus condivident ½ aan de westkant van de 

Twee Loopens (voorheen 
leenroerig aan Tuldel) 

oost Jan Jacobs, west de 
verkrijger, zuid Jacobus 
Fiers, noord een akkerstraatje 

Jacobs, Jan e.v. *    
Lemmens, Clasina * condividente ½ aan de oostkant als boven oost de verkrijgster, west 

Jacobus Lemmens, zuid 
Jacob Fiers, noord een 
akkerstraatje 

Verhagen, Antonij Michiel e.v. #    
Lemmens, Dingena # condividente den Solberg, 1 lopst. 37 r. oost en west Hermanus 

Janssens, zuid Mat Leesten, 
noord eenen akkerweg 

Hoosemans, J.F. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 2 foto 3 t/m 
8 

Staat en inventaris  16-7-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Anthonij e.v.* boedelhouder / a.s. 
bruidegom 

  

van Rooij, Johanna + * erflaatster   
Vromans, (3 minderj. kind.) Anthonij    
Hanegraaff, Peeter toeziend voogd   
Lemmens, Jan toeziend voogd (in 

dezen ) 
  

  o.a. huisraad, huijsorlogie, 
lamp, schoorsteenkleed, 4 
kalveren, 3 beesten, paard, 
aardkar, hoogkar, kruiwagen, 
kafmolen, 6 korven bijen 

 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 7, rij 2, foto 9 
t/m 11 

Transport na verkoop  7-6-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hermanus transportant / verkoper   
van Loon, Mathias (en huisvrouw) verkrijgers / kopers teulland den Solberg , 1lopst. 

57 roeden, Laagemierde 
oost Michiel Anthonij 
Verhagen, west de verkrijger, 
zuid Mat Leesten, noord den 
weg 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 2 foto 12 
t/m fiche 8, rij 3 foto 4  

Transporten na openbare verkoop  7-6-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel executeur testamentair 
/ transportant 

  

Goutsmits, Anna  + wed. van * erflaatster Laagemierden  
Verbaandert, Lambert + *    
Dijkmans, Cornelis verkrijger / koper den Santkuijl, Laagemierden, 

1 lopst. 43 roeden 
oost Jacobus Lemmens, west 
Hermanus Janssens, zuid 
Jacobus Fiers, noord een 
straatje 

den Armen van Laagemierden rentheffer   
Huijbregts, Wouter loco schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   
Huijbregts, Wouter verkrijger / koper (wonende Hoogemierden)  
  den Coolenbeemd en part in 

den Coolenbeemd, samen 3 
lopst. 6 roeden, Laagemierde 

oost erve Godefridus 
Janssens, west de rivier, zuid 
Jan van Hooff, noord 
Hermanus Janssens 

van Loon, Mathias verkrijger / koper den Hoogemierdsche Akker, 
Laagemierde, 2 lopst. 17 r. 

oost Hermanus Janssens, west 
een straatje, zuid Mathias 
Leesten, noord een straatje 

Dijkmans, Cornelis verkrijger / koper den Grooten of Bullens 
Beemd, Laagemierden,  
3 lopst.  43 roeden 

oost en zuid Hermanus 
Janssens, west de rivier, 
noord de erve Godefridus 
Janssens 

het kantoor der geestelijke goederen rentheffer   
van Gils, Adriaan verkrijger / koper het Heijveld in de Heijlaaren, 

Laagemierden 
 

  het bovenste Land in de 
Heijlaaren 

 

  Maijken Philipsen heijveld  
  de helft in de Heijlaaren, 

(deze percelen samen 5 lops. 
8 roeden ) 

 

Dijkmans, Cornelis verkrijger / koper den Haverdries, Laagemierde  
  den Gullenhoek Beemd over 

de Aa 
 

  het part in Joost Schuurmans 
Beemd, samen 4 lopst. 25 r. 

 

den Armen van Reusel rentheffer   
  de helft in den Pondsakker  
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  (nog) de helft in den 
Pondsakker, Laagemierden, 
samen 3 lopst. 49 roeden 

oost een straatje, west 
Hermanus Janssens, zuid 
(vrouw) Jan Naaijkens, noord 
het Berkestraatje 

Verhagen, Bartel verkrijger / koper den Leenakker, 8 lopst. 35 r., 
Laagemierden 

oost eenen akkerweg, west 
Peeter Hanegraaff, zuid en 
noord de erve Michiel 
Dijkmans 

Jacobs, Jan verkrijger / koper parc. groes of klaverbeemd, 
de Heijvelden in den Gullen 
hoek, 2 lopst. 30 roeden, 
Laagemierden 

oost een straatje, west 
Michiel van Beers, zuid 
Adriaan van de Zanden, 
noord den Armen  

van Gils, Adriaan verkrijger / koper hijveld in de Heijlaaren, 3 
lopst. 28 r.,  

oost een straatje, west 
Adriaan Otten, zuid Jan van 
Doorn, noord Peeter Janssens 

  parceel weijde in de 
Haijlaaren, 43 roeden 

oost Michiel van Beers, west 
en zuid de verkoper q.q., 
noord Adriaan van Gils 

Dijkmans, Cornelis verkrijger / koper huijzinge, stal, schuur, schop, 
bakhuijs en hoff, 
Laagemierden aan de straat 

oost (vrouw) Jan Naaijkens, 
west de straat, zuid Mathias 
Leesten, noord de straat 

 

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

Testament  5-6-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Biekens, Peter * testateur Hulsel  
van Loon, Cornelia e.v. * testatrice (ziek)   
Linkels, Jan schepen   
van der Voort, Dirk lid gemeente bestuur   
van den Borne, Hendrik schepen (afwezig)   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 9 
t/m 12 

Testament  19-5-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beijens, Norbert * testateur Laagemierden  
van de Ven, Jacomijn e.v. * testatrice (ziek)   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 1 
t/m 7 

Verkoop / transport  5-5-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Gerrit verkoper Hoogemierde  
van Beers, Laurens verkoper Laagemierde  
Kools, Peeter verkoper Reuzel (Reusel)  
Vorsters, Simon verkoper idem  
Kools, Jan + erflater Gils (Gilze)  
Wittens, Adriaan koper het Nieuwveld, 45 roeden, 

Hoogemierde 
oost de kind. Hendrik Luijten, 
west de nieuwe erve van… 
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   ..Adriaan Merkx, zuid en 
noord de heijde 

  den halven Marten akker, 50 
roeden, Hoogemierde 

oost en zuid Gerrit Cools, 
west de kind. Hendrik 
Luijten, noord Josephus van 
Giesbergen 

den Armen van Hoogemierden rentheffer   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 8 
t/m 10 

Toestemming ondertrouw  26-3-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 11 
t/m rij 5, foto 2 

Testament  22-3-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Joosen, Adriaan * testateur Hoogemierde  
van den Berg, Goverdina e.v. * testatrice (ziek)   
Joosen, Willem # zoon 1e huw.   
Moonen, Margo + moeder van #   
Huijbregts, Wouter schepen   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 5, foto 3 
t/m 6 

Transport tegen kost en inwoning etc. 5-3-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Hermanus transportant Hoogemierde  
van den Borne, Hendrik verkrijger den Bogt, Hoogemierde, 2 

lopst. 20 roeden 
oost de erve Lambert van den 
Borne, west Josephus van  
Giesbergen, zuid Jacobus 
Dijkmans, noord de straat 

  het Bogje, 1 lopst. 33 roeden oost de gem. straat, west en 
zuid Adriaan Wittens, noord 
Josephus Schoormans 

Verhagen, Bartel schout   
Lemmens, Jan Baptist schepen   
Huijbregts, Wouter schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 8, rij 5, foto 7 
t/m 10 

Schuldbekentenis / gelofte  27-2-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Adriaan gelover / debiteur Hoogemierde  
Vinken, Wouter geldschieter / crediteur   
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 5, foto 11 
t/m fiche 9, rij 1 foto 2 

Copie van bovenstaande akte  27-2-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 1, foto 3 
t/m 5 

Schuldbekentenis / gelofte  24-2-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Gerrit gelover / debiteur Hoogemierde  
van Eijndhoven, Franscis geldschieter / crediteur Laagemierde  
Verhagen, Bartel schout   
Huijbregts, Wouter schepen   
Martens, Willem schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 1, foto 6 
t/m 9 

Testament  11-2-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 1, foto 10 
t/m rij 2, foto 3 

Overeenkomst / huwelijksvoorwaarden copie 18-1-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Adriaan voogd   
Cornelissen, Jan toeziend voogd   
van der Aa, Anthonius * onmondige   
van der Aa, Peter + vader van *   
van der Heijden, Johanna Catharina moeder van * / a.s. 

bruid 
Laagemierde  

Naaijkens, Jan a.s. bruidegom Laagemierde  
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 2, foto 4 en 
5 

Trouwbrief (copie trouwakte)  12-1-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maas, Peter bruidegom Hulsel  
van der Voort, Anna bruid (minderjarig) Hulsel  
van den Borne, Hendrik schepen   
Linkels, Jan schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 2, foto 6 
t/m 12 

Overeenkomst / huwelijksvoorwaarden als voorgaande copie overeenkomst 18-1-1806 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 3, foto 1 
t/m 6 

Ontslag uit reëel verband t.b.v. erfdeling  19-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leesten, Fransis comparant   
van Loon, Mathijs e.v. # vader van */comparant   
van Loon, Maria * onmondig   
van Loon, Jan Anthonij * onmondig   
Leesten, Elizabeth  # moeder van *   
Leesten, Jan  + ^  erflater / eerder credit.   
Hagelaars, Petronella + e.v. ^ erflaatster   
Janssens, Godefridus +  *# eerder rentgelder / 

debiteur 
  

Wouters, Hendrina + e.v. *#    
Janssens, Fransis condivident   
Janssens, Adriana ** condividente   
Vloemans, Adriaan e.v. **  keuken en stal, halve schuur, 

hof  en huijzinge ‘den Tinne 
Pot ‘ , Lagemierde 

 

  1/6 in het aangelag van den 
Tinne Pot 

 

  parceel in den Schuurmans 
akker 

 

  parceel groes ‘ het Heijveld’  
  1/5 land en groes agter Klaas 

Otten aansteede 
 

  1/5 den Hoenderhoek  
  het Grut, Hoogemierde  
  bakhuijs en hoff, Lagemierde  
  den Witten beemd  
  het Stijnen bogtje  
  het Ven aan de Braakhoek  
  land en groes in de Knol  
  de Knol  
  den Donkbeemd  
Janssens, Jacobus condivid. / instemmer   
Janssens, Maria ## idem   
van Hees, Arnoldus e.v. ##    
Janssens, Petrus idem   
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Janssens, Barbara ^^ condivid./ instemster   
Dijkmans, Theodorus e.v. ^^    
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 9, rij 3, foto 7 
t/m 10 

Schuldbekentenis / gelofte / obligatie  19-1-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Peter gelover / debiteur Laagemierde  
Janssens, Jacobus crediteur   
van Hees, Arnoldus crediteur i.n.v. vrouw   
Leesten, Fransis eerder crediteur   
van Loon, Mathijs eerder crediteur q.q.   
Janssens, Godefridus + eerder debiteur   
Verhagen, Bartel schout   
Swaanen, Cornelis schepen   
van Beers, Laurens schepen   
Hoosemans, J.F. secretaris   

 
Einde mei 2009 

 


