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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 1 Register van uitgaande Correspondentie 

van procureur J.F. Hoosemans 
te Tilburg (later secretaris in Mierde) 1802 - 1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoosemans, J.F. 
 
Fillier, …. 
 
Bourgogne, madame …… 
Verlent, C. 

procureur aan de 
rechtbank / afzender 
koopman / 
geadresseerde 
 
crediteur 

Tilborg (25-5-1802) 
 
 
Brussel  
idem (de Kolijkstraat) 

 

Soest, C. 
 
Janssens, W.P. 

geadresseerde / 
opdrachtgever 
debiteur 

Rotterdam (26-5-1802)  

Nathans, Simon geadresseerde Amsterdam (26-5-1802)  
van den Heijden, M.F. 
de Beer, …… 

geadresseerde 
debiteur 

den Bosch (26-5-1802) 
 
Kuijk (Cuijk) 

 

Huijlman, P. geadresseerde Dongen (10-6-1802)  
van den Heuvel, …… 
Roose, …. 
Verlent en co. 

advocaat / geadress. 
debiteur 
crediteuren 

Waalwijk (22-6-1802) 
Heusden 

 

Comm. tot onderzoek 
den Tex, C. 
Tusselman, mejuffr. * 

geadresseerde 
administrateur v.* 

den Haag  (30-6-1802)  

Soest, ……. 
Janssen, Willem Pet 

geadresseerde 
debiteur 

(16 ?-7-1802)  

van Noort, … (en zoon) 
Pessers, …… 

geadresseerden Leijden (Leiden)   

Baasten, F.J.? 
van Beurden, (erve) Cornelis 
van Riel, Jan 

geadresseerde den Haag (12-1802) 
Tiburg 

 

van Noort, Will. (en zoon) 
Pessers, J.P. 

geadresseerden (12-1-1803) 
op reis in Frans brabant 

 

van Beurden, Norbert 
van Riel, Jan 
van Gils,….. 
van Beurden, Corn. 
van Beurden, Maria Anna 

geadresseerde Minderhout (13-1-1803)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2 Register van uitgaande Correspondentie 

van procureur J.F. Hoosemans 
te Tilburg (later secretaris in Mierde) 1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Noort, …de heeren 
Pessers, J.P. 

geadresseerden 
debiteur 

Leiden (3-2-1803)  

van der Maut, Martinus 
 
Rommelaars, ….. 
Boeter ?, …… 

geadresseerde 
 
debiteur 

SG Cappel (sGrevelduin-
Cappele)(4-2-1803) 

 

Santvoort, Adr. 
de Rooij, Gerardus 

geadresseerde den Bosch (17-2-1803) 
gevangene 

 

van Beurden, Norbert 
van Riel, Jan 

geadresseerde Minderhout (17-2-1803)  

Boivier ?, …… 
Claasen, ….. 
Peijnenborg, Michiel 
Peijnenborg, P.M. 

advocaat / geadress. 
 
erflater 

(1-3-1803)  
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van der Noort, ….. (en zoon) 
van den Berg, P. 
Brouwers, A.C. 
Janssens, G. 
Pessers, …… 

geadresseerden 
debiteur 
idem 
idem 
idem 

Leiden (4-3-1803) 
 
 
 
 
(verzending per schipper) 

 

van Noort, Wm. (en zoon) 
Janssen, Gijsb. 
Pessers, …….. 
van Meurs, Arnold 
….., wed.v. J.C. Zwagemakers 
van den Berg, P. 

geadresseerden 
debiteur 
idem 
idem 
debitrice 

Leiden (30-3-1803) 
 
 
de Beer = de rekening ! 

 

Verhagen, Carel geadresseerde Lagemierde (2-4-1803) 
Tilborg 

 

van Noort, W. (en zoon) 
……., wed.v. J. Zwagemakers 
van den Berg, P. 
Janssens, G. (en zoon) 
van Meurs, ….. 
Brouwers, J.B. 
Leijten, ….. 
Pessers, ….. 

geadresseerden 
debitrice 
debiteur 
debiteuren 
debiteur 
idem 
idem 
idem 

Leiden (18-4-1803)  

van Noord, ….(en zoon) 
van Meurs, … 
Leijten, …… 
Brouwers, ……. 

geadresseerden Leiden   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3 Register van uitgaande Correspondentie 

van procureur J.F. Hoosemans 
te Tilburg (later secretaris in Mierde) 1803 -1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Pauls (Pouls), Wijnand 
……, wed. A. de Vogel 
de Wit, Jan 
Lenssen, J.F. 

procureur / geadress. 
 
 
debiteur 
voerman 

Rotterdam (3-9-1803) 
 
 
Moergestel 
(van Cappel) 

 

Jantson, …… 
Snellen, …. 
………. jood 
Cauwenberg, Johan 

geadresseerde Breda (25-9-1803)  

Pauwls, Wijnand 
……, wed. Vogel 
de Wit, Jan 

geaddresseerde Rotterdam (25-10-1803)  

van Noort, W. (en zonen) 
Janssen, …… 

geadresseerden 
debiteur 

(29-11-1803)  

(van Noort) 
Janssen, …… 
Leijten, …… 
Pessers, …… 
Brouwers, ……. 

geadresseerde 
debiteur 
idem 
idem 
idem 

(6-12-1803)  

Ophoff, ……. 
van den Enden, juffr. …. 

gerechtsbode / geadr. Vugt (Vucht)(19-12-1803)  

Rooijkens, …… 
……….. 

geadress. / debiteur 
tante / creditrice 

Hilvarenbeek (18-12-1803)  

van Noort, …. 
Damen, ….. 

geadresseerde Leiden (3-3-1807)  

van Noord, W. (en zoon) 
Daemen, ….. 
 

geadresseerden 
debiteur 
 

Leiden (18-2-1809) 
Tilburg 
sHertogenbosch 
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Koolen, A. 
Brouwers, …… 
……, wed.v. Corn. Leijten 
Pessers, J.P. 

 
 
debiteur 
idem 
debitrice 
debiteur / nu directeur 

het koninglijk postkantoor te 
Tilborg 
 
 
 
het tugthuis van Braband 
spinnerijen 
lakenweverijen 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3 t/m 4 Verkoop inboedel  19-9-1775 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nagel, Jacob luitenant / verkoper Hoogemierde (vertrek naar 
Duitsland) 

 

van Ackerveeke, Aug. koper (geleijwerk, theeketeltje)  
van den Blok, Hendrik idem (tobbeke, 2 zakje erwten, 

koekepan, hangijzer, tob met 
aarde poten) 

 

van den Bogt, Jan idem (tafel)  
van den Borne, Jacob idem (ketting, 2x ½ dozijn borden, 

boterpot, 2 stoelen, een lei, 2 
kussens) 

 

van den Borne, Marcelis idem (bedpeluw, kussen)  
van den Brink, mr. idem (4 stoelen)  
Coolen, Jan idem (2 potten)  
Deckers (Dekkers), Jacobus idem (oud ijzer, lamp, mollenval, 

mollestik etc.) 
 

Dercx, Corstiaan idem (ton)  
Dijkmans, Herm. idem (stenen kruik)  
Geerts, Hendrik idem (tinnen schotels)  
Gerrits, Hendrik idem (2 kussens)  
van de Gimte (Grinte), Mattijs idem (wiel, korf met glas)  
van Haasendonk, Corn. idem (rommel, tinnen schotels, 

theebus) 
 

de Heer, …… idem (katoenen deken)  
Hermans, Wouter idem (emmer)  
van Hest, Anth. idem (theeketel)  
van Heusden, ….. secretaris / koper (mandje etc., koperen 

schalen, schilderijen, 
ingemaakte bonen, tang etc., 
tuijnkorde, een stilleke, 
leunstoel, kistje met boeken, 
trog, beste spiegel, tafel) 

 

Huijbregts, Willem koper (theecomfoor, 2 stoelen, een 
paviljoen en behangsel) 

 

Jansen, Goijaart idem (trekpot, peperbus, ijzeren 
hark, stoeltje etc., schup, 3 
kussens) 

 

Larmit, Adriaan idem (spiegel, tafel)  
van Leendt, Jan idem (kruikjes, aardewerk)  
Lemmens, Jan idem (gordijnroede)  
Leijten, Lodew. idem (theestoof, flessen met zaad)  
Leuiten (Luijlen / Luijten), Lodew. idem (tabakscomfoor etc., rommel, 

mand met rommel) 
 

van Loon, Nic. idem (schoorsteenkleed)  
Louerentius (Laurentius), …….. idem (kegelspel)  
Luijten, Jan idem (kandelaars)  
Martens, Mathijs idem (gieter, schup, tang, zaag, 

turf) 
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Martens, Willem idem (theeketel, 2 stoelen)  
Mercx (Merks), Adr. idem (tinnen kom, koffiemolen)  
van Mol, Jan idem (deken)  
van Oistade, Joost idem (aardewerk etc.)  
Otten, Bert idem (ingemaakte bonen)  
Paridaans, Jan idem (tafel, 2 stoelen)  
Pasmans, Jan idem (2 stoelen)  
Rademakers, Jacobus idem (spoelkom , trekpot, kistje, 

teil, pint, lamp, 2 stoelen) 
 

Rademakers, Jan idem (leurkorf)  
van Rooij, Cornelis idem (handketel)  
Rijkers, Johannis idem (boterpot, aardewerk, ton)  
van Steenberge, Joseph idem (kussen)  
Verpanne, Jan idem (bed)  
Verspreuwel, Jenneke koopster (rommel 2x, )  
van de Water, mr. ….. koper (vetpot, pijpe-ijzer)  
Willems, Cornelis idem (waterpot)  
………. pastoor / idem (ijzeren hark, schotel etc., 

rooster, ijzeren comfoor, 
slaapbank) 

 

van Haasendonk, Cornelis schepen / loco officier   
Huijbregts, Willem schepen   
Luiten, Jan Hendrik idem   
Martens, Mattijs idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 1 Extract uit register van transporten betr. aanmaning debiteuren ca. 24-7-1731 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Bossij, Nicolaas deurwaarder / 
gemachtigde 

  

Lijcklama a Nijeholt, T. rentmr. der geestelijke 
goederen / constituant 

Kempelandt en Oosterwijk  

Huijsmans, (erfgen.) Gijsbert Willem daarvoor eigenaar(s)   
Claassen, Hendrik idem   
Bartholomeeus, Jan idem   
Huijbregts, Hendrik idem   
Beeken, Jacob Hendrik idem   
Broex, Bartholomeus Jan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 2 / 3 Rekening betr. geleverde tabak processtuk (los blaadje 161x 201) na 12-6-1805 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vermeer, Hendrik Joseph crediteur / aanlegger Turnhout  
Muhlbergue, Peterniek en co. gedaagden Breda  
  Brussel  
  Lagemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 4 Geschil processtuk 27-11-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Johannes secretaris / eiser   
Adams, Jacobus gedaagde / debiteur Hoogemierde  
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 5 Machtiging  26-10-1809 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Ve.., Anne Marie constituante Turnhout  
Hozemans (Hoosemans), …… secretaris / 

gemachtigde 
(Tilborg) 
Lagemierde 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 6 Verklaring betr. meenemen van man, zoon en 

knecht door frans voetvolk 
21-2-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Maria e.v. * deponente Hoogemierde  
Huijbregts, Willem *    
Huijbregts, Wouter zoon   
  ‘fransch voedvolk’  
………. knecht   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 7 en 
8 

Erfdeling en Transport  afschrift 2-4-1782 en  
3-2-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaans, Cornelia e.v. * condividente / later 
transportante 

½ schuur aan de Hulselse 
Hoeve (w) 

 

  1/7 den Grootacker (n), 3 
lopst. 26 roeden 

 

  1/7 heijde en weijde, 8 lopst.  
  ½ den Grooten Arting (z), 1 

lopst. 45 roeden 
 

  ½ den Wielbeemdt (n), 1 lop.  
  ½ den Koolhof (z) , ca. 15 r.  
  1/3 den Wieldries (midden), 

ca. 1 lopst. 
 

den Abt van St. Truijen rentheffer   
van der Heijde, Jan verkrijger ½ schuur ? Corstiaan van der Heijde (o), 

den ackerweg (w), de 
verkrijgers (z), de 
transportante (n) 

Rinkels, Jan *    
van der Heijde, Corstiaan verkrijger ½ schuur en grond (n)   

 
 

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

Erfdeling  afschrift 2-4-1782  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijde, Corstiaan condivident 1e kavel   
van der Heijde, Maria condividente 2e kavel ½ parc. in de Groot acker (z), 

1 lopst. 43 roeden, Hulsel bij 
de hoef 

Corst. van der Heijde (o,z), 
den ackerweg (w), Jan van 
der Heijde (n) 

  1/3 parc. heijde (o), 1 lopst. 
40 roeden 

Peter van der Ceelen (o), Jan 
van der Heijde (w, n), de 
verkrijgster (z) 
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  ca. 15 roeden in een 
houtbuske 

Jan van der Heijde (o), de 
verkrijgster (w, z), Cornelis 
de Beer (n) 

Paridaans, Cornelia condividente 3e kavel ½ de Rijt (o), 45 roeden Maria van der Heijde (o), 
ander deel (w), Jan van der 
Heijde (z), de gem. straat (n) 

  de Persweij  
van der Heijde, (kind) Arn. condivid. 4e kavel gebindt  in de …..  
  ½ de Rijt (w), 45 roeden ander deel (o), den ackerweg 

(w), Peter van der Ceelen (z), 
de gem. straat (n) 

  de Rabogt met de Postelse 
kant 

 

van der Heijde, Jan  ½ den Groot acker (n), 1 
lopst. 43 roeden 

Corst. van der Heijde (o), den 
ackerweg (w), ander deel (z), 
de verkrijger (n) 

  2/3 heijde, 3 lopst. 20 ? r. ander deel (o), Jan van der 
Heijde (w, n), Maria van der 
Heijde (z) 

  ca. 5/6 landt en houtbosch, 1 
lopst. 15 roeden 

Corst. van der Heijde (o), Jan 
van der Heijde (w, z), 
Cornelis de Beer (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 12 
en fiche 2, rij 1, foto 1 

Memorie betr. vermindering verponding en 
beede 

1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peter    
Vissers, Jan    
Mulders, Nicolaas    
van den Borne, Peter    
de gemeente van Hulsel    
Willems, Peter    
Hendricx, Marcelis Jan    
Lemmens, Jan Jacobus    
Dijkmans, Peter    
van de Sande, Peter Corn.    
de Roomsche gemeente    
de Sacraments gilde    
……, wed.v. Hendrik Luijten    
Woestenborg, Cornelis    
Woestenborg, Gerrit    
Woestenborg, Anneke    
Roevens, Corst.    
Kortens, Peter    
Michiels, Hendrik    
…….., wed.v. Hendrik Soontjens    
Reepmakers, Johannes    
Laureijssen, Nicolaas    
van Herk, Cornelis Jan    
Sol, Anthonij    
Borghmans, Adriaan    
Martens, Mathijs    
van de Sanden, Adriaan    
Korstiaansen, Hendrik    
van Ackerveeken, Augustinus    
van Ostaden, Cornelis    
Adriaans, Leendert    
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Dijkmans, Jan Baptist    
Paridaans, Steeven    
Zeebregts, Corn.    
Zeebregts, Anneke    
Blankers, Anth.    
Willems, Peter (i.n.v. vrouw)    
Palms, Willem    
Hendricx, Jan Marcelis    
de Leest, Simon Jansse    
Franken, Willem    
Lamien, Peter    
Leemans, Hendrik    
Leemans, Jan    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 2 / 3 Memorie betr. fouten in verponding en beede 1791 / 1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Leest, Simon    
Willems, Steeven    
Versant, Hendrik    
van de Wouw, Gozewinus    
Dircx, Jenneke    
Adriaans, Ansem / Ant. ?    
Sweens, Cornelis    
Sweens, Peternel    
van den Broek, Gijbert    
Lamien, Peter    
Schots, Jan    
……, wed.v.Hendrik Luijten    
van Ackerveeken, Augs.    
Kortens, Peter    
……, wed.v. Hendr. Zoontjens    
Laurenssen, Nic.    
Laurensse, Klaas Jan    
van Herk, Corn. Jan    
Sol, Anth.    
Borghmans, Adr.    
Martens, Elisabet    
van de Zande, Adr.    
Corstiaans, Hendr.    
………, wed.v. Jan Willems    
Verzand, Jan    
…….., wed.v. Jan Dirx    
Meeuws, Hendrik    
Smolders, Gerrit    
 armmeester Hulsel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 4 / 5 Memorie / rekening betr. correctie op verponding ? ca 1792 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Peeter    
van der Hijden (Heijden), Jan    
van der Hijden (Heijden), Corstiaen    
Adriaens, Jan    
……, wed.v. H.Verzandt    
Franke, Wilbort    
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van den Hout, Jakobus    
de Leest, (kind.) Sijmon    
van der Zande, Jan    
van Loon, Walteris    
Goutsmits, Jan    
van de Wouw, Cornelis    
Leemans, Hendrik    
de Beer, Cornelis    
Casteleijns, Jan    
Zweens, (kind.) Peeter    
Maas, Hendrick    
……, wed.v. Jan Dirkx    
Smolders, Gerardus    
van Raak, Adriaen    
Roest, Peeter    
Maas, Jacobus    
van der Ceelen, Willem    
van de Pol, …. schoolmeester   
van den Born, Peeter    
Dirkx, Jan Ansem    
……, wed.v. Frans van der Ceelen    
van den Broek, Gijsbert    
van Tulder, Hr.…… pastoor   
Dirkx, Hendrik    
van de Voort, Dirck    
…….., wed.v. Corstiaen Dirkx    
Jansen, Dionijs    
Dirkx, Joost    
Wilms (Willems), Peeter    
Hendrik (Hendricx), Marselis    
Zeegers, Jan    
……, wed.v. Peeter Lamien    
Rombouts, Adriaen    
Vinken, Hendrik    
van der A, Dirk    
Schots, Jan    
Hendrikx, Hendrik P.    
Goutsmits, Peeter    
Hendrikx, Jan Marselis    
Dijckmans, Peeter    
van der A, Jan    
…….., wed. Casteleijns    
Clasen, Wouter    
….., wed.v. Antonis Verhage    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 6 / 7 Afrekening betr. verkoop 2-4-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Hendrik Peter transportant   
Hendricx, Marcelis Jan * koper / verkrijger   
van der Heijde, Anne Mie e.v. *  den Erdtbrant en Nijskens 

acker, 3 lopst. 
Hendrik Dircx (o),Nijs 
Janssen (w), Joost Dircx (z), 
de transportant (n) 

van der Ceelen, Peeter    
Aarts, Jan Arn.    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 2, rij 1, foto 6 Verslag rechtszitting  5-7-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Reijnier aanlegger / kleermaker Bladel  
Rombouts, Wouter gedaagde Lagmierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 7 Notities handschrift Frans Patronus ….. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoeven, Petrus rentmeester van *   
van Ghijse, de heer    
 hovenaar   

 

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

Memorie / rekening gebruikt als omslag 31-5-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Jan schepen   
Coppens, Wouter idem   
……., wed.v. Peter Jansen creditrice (verteer)  
 den horlogiemaker   
Verspaandonk, Willem bedelvoogd   
Hartong, ….. rentmeester   

 

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

Verpachtingen  29-8-1640 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrahams, Wouter momboir / verpachter   
Moors, Peeter toesiender / idem   
Abrahams, (onm.kind.) Jan    
Willen, Jan Adriaens gastheer    
Cornelis, Aert schepen   
Hermans, Herman Thomas schepen   
Ansems, Geeraert momboir / verpachter   
Corstiaens, Gijsbrecht toesiender / idem   
Dionijs, (onm.kind.) Lenaert *    
van Loon, Aelbrecht Corsten pachter parc. boekweit in de  

Aenstede 
 

Aerts, Jan Peeter idem parc. boekweit int  Berousel  
Maurus (Moors), Peeter idem parc. boekweit op den Neeren 

acker 
 

Willems, (erfgen.) Leenaert Dionijs (*?) verpachters   
Aerts, Jan Peeter pachter parc. boekweit achter den 

Deenen dries 
 

Jans, Geeraert bieder   
Willen, Jan Ariaens pachter parc. boekweit als voor  
Corsten, Gijsbrecht bieder   
Peeters, Goeijaert pachter parc. toemaet aen het huijs 

van Lijsken Lenaerts 
 

Moorsen, Peeter idem parc. toemaet inden Beempt  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 2, rij 2, foto 5 Verpachting  18-11-1638 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diest, Loodewijck verpachter   
Jansen, Antonis pachter steede de Koevoort  
Geeraerts, Wouter schepen   
…….., Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 2, foto 6 / 7 Relaas van de vorster betr. arrest van bezittingen 7-10-1690 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 vorster / deponent Mierde  
Adriaens, Goijert schepen Hoogemierde  
van der Speeck, Anthonij schepen   
de Ruijter, jr. Johan hoogschout / requirant Oisterwijk  
van den Sanden, Wouter Marcelis debiteur   
Leijssens, ….. debiteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 2, foto 8 / 9 Overeenkomst na geschil betr. belediging 11-4-1615 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aertsen, Adriaen stadhouder /part.enerz.   
Mijssen, Jan Jans partij anderzijds   
den Raet van Brabant    
van Looven, Adriaen arbiter Arendonk  
Vivarius, mr. Jan idem   
Diericx, Toemis idem Vessem  
Jacops, Marcelis Willem idem Hoogemierde  
Goijaertsen, Goijaert Mattijs schepen   
Plompen, Jan Jacops schepen   

 

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

Voorwaarden betr. verpachting van de 
houtschat en onderrentmeesterschap 

met opmerking over gedrukte versie ca. 9-1690 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Borsselen, Philip Jacob rentmr. generael der 
Domainen 

  

de Raadt, Arnoult leenman    
vande Graaff, Abraham idem   
Verster, Justus idem   
de Leen en Tolcamer    
de Camere van Reeckeninge  Brussel  
van Bourgoignien, hertog Philips +    
van Bourgoignien, Charles +    
  Beek (Hilvarenbeek)  
  zwermen van bijen  
  vreemde paarden en beesten  
…….., wed.v. Jasper Dol drukker sGravenhage  
Dol, Balthasar idem   
de Jonge, Aarnout idem   

 

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

Extract uit het Register van Collaterale 
Successie (met niet hierbij horende 
kostenberekening ) 

betr. de grote en kleine tienden 
(niet compleet) 

ca. 24-6-1793 of later 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  Hooge- Lagemierde en 
Hulsel 

 

de Abdij van Everbode (Averbode)    
  de groote thienden  
  het klijn thiendeke of Wilders 

thiendeken 
 

Hertogs, C.    
van Ostade, Leendert timmerman   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 6 
t/m 8 

Taxatie van onr. goederen  24-1-1749 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaansen, Garrit Cobus +  
(begr. 5-11-1748) 

erflater Lagemierde  

  ½ huijs, hoff en aangelag, ca. 
4 lopst. 54 roeden, 
Lagemierde 

de erfgen. Peter Jan Meijs 
(o), de erfge. Wouter de Cort 
(n) ,de gem. weg (z), Peter 
Otten (w) 

Luijten, Adriaan gesw. bedesetter / loco 
officier /  taxateur 

  

Otten, Albert Jan schepen / taxateur   
Coolen, Walterus idem   
Patronus, Frans secretaris   
Adriaansen, Cobus    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 9 en 
10 

Verslag van rechtszitting  23-3-1673 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Geijbert (Gijsbert) < > 
Lauwereijsen (Laureijssen), Elisabet 

gedaagde 
aanleggeres 

  

Beecken, Henderick Jacob < > 
……, Lijsken wed.v. Laurens Peters 

aanlegger 
gedaagde 

  

Verrijt, Hr. Sebastiaen < > 
Henderickx, Jan Jansen 

kanunnik / aanlegger 
gedaagde 

Hilvarenbeek  

Maes, Jan + 
Maes, (onm.kind.k) Jan 
van der Voort, Willem Jansen 

erflater 
 
curator 

  

Bols, Michiel    
Dijckmans, Peter schepen   
Hermens (Hermans), Adriaen schepen   

 

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

Begroting van reparaties aan de kerk 
van Lage Mierde / concept van brief 

 3-7-1805 en  1807 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Cornelis metselaar Lagemierde  
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het Gemeentebestuur van Lagemierde    
de Rentmeester der Domijnen     
(de Abdij van Everboode)    

 

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

Taxatie van goederen copie 20-9-1769 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dirks, Peter Ansem Peter gewezen collecteur Hulsel  
  1/7 steede en aangelag, 

Hulsel, de straat 
 

…….., wed. van de Water creditrice   
Verster, A. rentmr. / rentheffer   
het Geestelijk Comptoir des Quartiers 
van Oosterwijk 

   

den Armen van Hulsel rentheffer   
de Domeinen idem   
de Abdij van St. Truiden renthefster   
…….., wed.v. Ansem Dirks    
van der Ceelen, Peeter taxateur   
Hendrikx, Marcelis Jan idem   
Smits, J. junior subst. secretaris   

 

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

Taxatie van onr. goederen  5-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Johanna Catrina + 
(begraven 20-12-1798) 

erflaatster Hoogemierde  

  ½ huijs en aangelag, 55 
roeden, Hoogemierde 

Hendrik Panjoel (o, w, n), de 
heijde (z) 

  ½ den hof in ’t Driesken, 48 
roeden 

Hendrik Panjoel (o, n, z) deze 
goederen (w) 

  ½ den Halven Langen acker, 
1 lopst. 27 ½ roeden 

Adriaan Joosen (o), Hendrik 
Panjoel (w), de heijde (z), 
Matijs van den Bergh (n) 

  ½ de helft i.h. Land in de 
aansteede, 1 lopst. 30 roeden 

Joseph van Ostaden (o), 
Hendrik Panjoel (w, n, z) 

  ½ de Laagsteede, 1 lopst. 40 
roeden 

deze goederen (o, w, z), 
Matijs van den Bergh (n) 

  ½ den Bultacker, 1 lopst. 35 
roeden 

Hendrik Panjoel (o), Matijs 
van den Bergh (w), deze 
goederen (z), Jan van den 
Heuvel (n) 

  ½ den half Grooten dries en 
Laag driesken, 1 lopst. 28 r. 

Hendrik Verspaandonk (o), 
deze goed. (w, n), Hendrik 
Panjoel (z) 

  ½ den halven Beemdt, 1 
lopst. 29 ½ roeden 

de stroom (o), Thomas 
Janssen (w), Michiel Lurincx 
(z), Hendrik Panjoel (n) 

  ½ heijvelt aan de molenstraat, 
31 roeden 

de wed. Adriaan Larmit (o), 
de wed. Hendrik Verbaandert 
(w), Hendrik Panjoel (z), Jan 
Jacobus Luijten (n) 

  ½ stuk beemd, 62 roeden Hendrik Adriaans (o), Joseph 
van Ostaden (w), de wed. 
Adriaan Larmit (z), Hendrik 
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Panjoel (n) 
  ½ den Beemdt aan de 

Langvoort, 1 lopst. 14 roeden 
de stroom (o), Michiel 
Lurincx (w), Peter van den 
Borne (z), Hendrik Panjoel 
(n) 

  ½ Duijvelsheer, 1 lopst. 7 r. Adriaan Willems (o), Joost 
Schoormans (w), de 
Belevensche loop (z), de 
heijde (n) 

  ½ teulland gent. huijs, hof en 
aangelag, ca. 3 lopst. 

de straat (o), den grooten 
dries (w), Matijs van Vessem 
(z), de wed. Adriaan Larmit 
(n) 

van Loon, Nicolaas crediteur   
Koolen, Ida creditrice   
Hems, Anna idem   
Fransen, Jan loco officier   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Wittens, Adriaan idem   
Box, Hendrik waarnemend secretaris   
van den Heuvel, Jan erfgenaam   

 

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

Taxatie van onr. goederen 1/6 van het geheel 1-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Marten (+ 18-5-1795 ?)* 
(begraven 15-4-1795) 

erflater Lagemierde  

Palms, Johanna wed.v. * (41 jr.)    
van den Bergh, Marcelis broer / erfgenaam   
van den Bergh, Mattijs idem   
van den Bergh, Jan idem   
van den Bergh, Goverdina zuster / idem   
  huijsinge, stal, ½ schuur, 

Hoogemierde inde Stadtstraat 
de kind. Lambert van den 
Borne (o), het volgdene perc. 
(w), hof (z), de straat (n) 

  den Langen acker, 4 lopst. 53 
roeden 

de huijsinge (o), Jan van den 
Heuvel (w), Lambert van den 
Borne (z, n) 

  den Biesbogt, 2 lopst. 24 r. Jan Janssen (o), Wouter van 
de Sanden (w), Jan van de 
Sanden c.s. (z), den Voorsten 
Biesbogt (n) 

  ackerlandt aan de kerk, 15 
roeden 

Willem Donkers (o,w), den 
meesters hof (z), Francis van 
Eijndoven (n) 

  den Voorsten Biesbogt, 1 
lopst. 22 roeden 

Michiel van Loon (o), den 
Agtersten Biesbogt (w), 
Adriaan Larmit (z), Willem 
Donkers (n) 

  den Bosacker aan de 
Broekstreep, 1 lopst. 

Jan Fransen c.s. (o), Jan 
Janssen (w), Lambert van den 
Borne (z), Adriaan 
Verbaandert (n) 

  den Hoogen acker, 50 roeden Cornelis Willems (o), Wouter 
van de Sanden (w), Adriaan 
Larmit (z), het klooster 
(Averbode ?) (n) 
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  den Beemdt van Joost Luijten 
of Reuselsen beemdt, 2 lopst. 
16 roeden 

Adriaan Larmit (o, z), Jan 
van den Heuvel (w), de 
Merien velden (n) 

  houtbosken gent. het heijvelt 
aan de Broekstreep, 15 
roeden 

Jan Fransen (o), Francis van 
Eijndoven (w), Adriaan 
Larmit (z), Jan Jacobus 
Luijten (n) 

  den Horst voor den 
Vuijstenbeemdt, 1 lopst. 

de kind. Jan Bapt. 
Schoormans (o), Adriaan 
Larmit (w, z), Jan Janssen (n) 

  het Meerbugtjen, 1 lopst. 6 r. Joseph van Ostaden (o,w), de 
kind. Hendrik Luijten (z, n) 

  heijvelt aan het Regenschot, 3 
lopst. 

de straat (o, w), Hendrik 
Janssen (z), gem. heijvelt (n) 

  bosch in den Hoogenbogt, 30 
roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
heijde (w), Hendrik Wittens 
(z), den Biesbogt (n) 

  den Hongersen beemdt met 
een weijken daar achter, 1 
lopst. 26 roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
heijde (w), Hendrik 
Huijbregts (z), de erfgen. (n) 

  het Eersel voor den Nieuwen 
beemdt, ca. 1 lopst. 

Lambert van den Borne (o), 
de heijvelden 

  den Kerkacker, 1 lopst. Willem Donkers c.s. (o), 
Francis van Eijndoven (w), 
Hermanus Dijkmans (z, n) 

  perc. gagel, het Merien veldt, 
ca. 10 roeden 

Hendrik Adriaans (o), Reusel 
(w), Jan van den Heuvel (z), 
de Reuselse beemden (n) 

Luijten, Jan Jacobus president / loco off.   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Dijkmans, Hermanus idem   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

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

Boedelrekening nalatenschap eind ontbreekt na 12-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Marten Jan testamenteur /opsteller   
Martens, Mijntje (Jacomijn) + erflaatster Hoogemierde  
Verspreewel (Verspreuwel), Hendrik debiteur   
….., wed.v. Jan Martens debitrice   
van den Borne, (erfgen.)…. debiteuren   
van de Sande, (erfgen.) Jenneke Jan idem   
Jansen, Jan debiteur   
Krollen, Adriaen idem (huishuur)  
Martens, (erfgen.) Steven debiteuren   
van den Bergh, Goijaert c.s. idem   
Schots, Martinus debiteur (winkelwaren)  
Huijbregts, Peeter idem   
van Gorop, Peeter +    
van de Sande, Adriaen debiteur   
Pasmans, Jan idem (winkelwaren)  
van de Sande, Willem idem idem  
……….., Geertruij debitrice idem  
Adriaensen, Cornelis debiteur idem  
Maijnendonck, Huijbregt idem idem  
van Diessen, Peeter idem idem  
Patronus, F. idem idem  
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Verstelt (Versfelt ?), ….. crediteur   
Doekens, Hr. M. pastoor / crediteur   
Scheffers, M. kerkmr. ? / idem   
Verschuil, ……. idem    
van den Borne, (erfgen.) Lambregt crediteuren (uitvaart)  
Martens, Peeter    
Martens, Jan    
De Cort, Albert crediteur   
Adriaensen, Jacobus idem (kaarsen)  
Ente, H. idem  (extract uit doodboek, 

luigeld) 
 

van Hoof, Peeter idem   
Huijbregts, Peeter idem   
Crollen, Adriaen idem (dakdekken)  
Luijten, Jacobus idem (latten)  
Maeijnendonck, Huijbregt idem (arbeidsloon)  
  (huur van mantels)  

 

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

Verkoop / verpachting van schaar te 
velde 

copie 17-7-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Jan verkoper Hulsel  
van Beers, Jan koper   
van de Sanden, Adriaan borg   
Paridaans, Steven idem   
van Leeuwen, Arnoldus koper   
Dekkers, Jacobus idem   
Otten, Adriaan idem   
de Cort, Aelbert borg   
van Ostaden, Corn. idem   
van Loon, Nicolaas koper   
Hendrix, Marcelis Jan borg   
Verhagen, Adriaan idem   
Dircx, Peter idem   
van Ackerveeken, Augustinus koper   
van Leeuwen, Adr. borg   
Paridaans, Jan idem   
Dircx, Corstiaan koper / borg   
Maas, Hendrik koper / borg   
van der Voort, Dirk borg   
van der Ceelen, Peeter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Hasendonck, Cornelis schepen / loco secret.   

 

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

Verkoop / verpachting van schaar te 
velde 

copie 17-7-1776 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stevens, Maria Peter wed.v. Anthonij 
Schots 

verkoopster Hulsel  

Schots, (5 kind.) Anthonij verkopers   
van de Sanden, Jan verkoper / koper   
van de Grindt, M. koper (rog in) den Lijnden acker  
van Hasselt, Arn. bieder   
Dircx, Peter Ansem borg / koper   
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Leppens, Jan borg   
Kerkhofs, Jan koper Reusel  
de Beer, Cornelis koper / borg   
Janssen, Nijs koper / borg   
Dircx, Corstiaan borg   
Havermans, Corn. koper   
Janssen, Arn. idem den Smeelacker  
Janssen, Gt. borg   
Peters, Corn. koper Netersel  
Dircx, Jan Ansem borg / koper   
van Loon, Nicolaas koper   
Verhagen, Anth. borg / koper   
Dijkmans, Peter koper / borg   
van Hasendonck, Corn. borg   
  Peter van Beek acker (rogge 

op -) 
 

van Hest, Jan koper   
Lemmens, Jan idem   
Dircx, Hendrik  borg / koper   
Deckers, Jacobus bieder   
Paridaans, Jan borg   
  het Looijken (boekweit in -)  
van Hasendonck, Cornelis schepen / loco officier   
van der Ceelen, Peter schepen   
Verhagen, Anthonij idem   
van Heusden, J. secretaris   

 

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

Verhuur  2-8-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Vessem, Adriaan momboir / verhuurder   
Janssen, (6 onm.kind. *) Hendrik  Hoogemierde  
van de Sanden, Anthonet + moeder van *   
Verbaandert, Jan huurder den Langen acker, 1 lopst. 30 

roeden, Hoogemierde aan de 
Stadt straat 

 

van Loon, Giele (Michiel) borg   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem idem   
Wittens, Adriaan idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 5, foto 10 
t/m fiche 4, rij 1, f. 2 

Verklaring betr. ziekte van Joh. Nijssen 
(met fragment van rekening koopdag) 

betr. verzoek om ondersteuning uit 
de armenkas (deel ontbreekt) 

6-3-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Jan  Bladel  
Nijssen, Johannis    
de Armen casse te Lagemierde    
  Antwerpen  
Fransen, Jan schepen Lagemierde  
Martens, Willem idem   
    
Dijckmans, Theodorus    
  de Hoogemierdse kerk  
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 3 
t/m 5 

Brief / verzoek (concept ) betr. in hechtenis 
genomen zoon wegens leggen van 
een brandbrief 

1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Hooge Vierschaar geadresseerde sHertogenbosch  
Vugts, Andries (doorgestreept)    
van Ravels, Cornelia wed.v. Willem Jan 
de Rooij 

afzendster Goirle  

de Rooij, Gerardus zoon   
Priems, Adriaan Jan  Goirle  
Verbunt, Dionisius schepen   
Santvoort, mr. F.F. advocaat den Bosch  
Hoosemans, J.F. procureur Tilburg  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 6 / 7 Schuldbekentenis / gelofte  10-1-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Heerkens, Lamb. * gelover   
Smits, Maria e.v. * geloveres / 

vroedvrouw 
Tilburg  

Manni & Panis crediteuren   
van Iersel, Jan getuige   
Piggen, Roeloff getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 8 Sommatie concept 19-1-1803 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Meurs, Johan Adr. collecteur Tilburg  
Hoosemans, J.F. deurwaarder   

 

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

in rekening te brengen kosten in 
rechtzaak 

voorbeeld  eind 17e / begin 18e 
eeuw 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 11 Memorie betr. toepassen zegels begin 18e eeuw 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
los blad 145 x 180 
(niet op fiche) 

Schuldbekentenis / gelofte fragment (met op keerzijde een 
gedicht, onaf en onduidelijd) 

…..1602 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gerits, Jan ?    
Jansen, Jan Jacobs schepen   
Matheus, Jan    
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Dircks, Herman    
Joest, Jan kerkmr. ?   
Goijaerts, Gerit gesworen   
Goijaerts, Goijaert Mathijs collecteur Lagemierde  
Schepermans, Peter Jans  Hilvarenbeek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
los blad 235 x 245 
(niet op fiche) 

Verzoek om machtiging handschrift Wouter Frans 
Lambrechts 

31-5-1603 en  
2-6-1603 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 cancellier / geadress.   
Oriaenssen, Jan  Hilvarenbeek  
‘t Hoff stadhouder   
Pierman, J.? P. constituant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
los blad 150 x 255 
(niet op fiche) 

Verpachting / publicatie betr. openb. 
verkoop roerende goederen 

beschadigd 16…. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Heijlken verpachtster ?   
…….., Toomas pachter ?   
    
Beecken, Jan Henrick + *    
………, Maeijken wed.v. * verkoopster   
Maes, Jan Jansen momboir   
Beecken, Jacop Henrick idem   
Jansen, Jan Willem toesiender   
Beecken, (onm.kind.) Jan Henrick    
Scuermans, Jan Peeter momboir   
Corstiaensen, Jan toesiender   
Mesmaeckers, (dochter) Jan ( 1e e.v. *)    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
los blad 160 x 220 
(niet op fiche) 

Lijst van uitgaven (boedelrekening ?) beschadigd 16….. 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Jan crediteur Breda  
Verkoeijen, Heijn idem   
Scoutenten ?, Jan idem   
………., Sebastiaen gareelmaker / idem   
Clement, Heijn crediteur   
…………, mr. Hans idem   
 smid / crediteur Hulsel  
Wouwers, Adriaen crediteur   
………., Nijs cremer (koopman) / 

crediteur 
  

Pouwels, Peeter crediteur   
……….., Hr. Adriaen idem   
van Mol, mr. Jan idem   
Boogaerts, Henderick idem   
  den Kerckacker  
Geeraerts, Wouter crediteur   
Seegers, Hr. Jacop bursier / idem   
van den Berch (Berg), (erfgen.) crediteuren Eindhoven  
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  den Silverslach  
…………., Antoni hoedenmaker / credit. Hilvarenbeek  
  den Beempt  
den H.geest van Lagemierde crediteur   
 pastoor / idem   
Wouters, Frans crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
los blad 160 x 165 
(niet op fiche) 

Kwitantie / gelofte fragment / beschadigd 14 ?-3-1634 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters ?, ……    
Matijs, Goeijaert gelover   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
los blad  
(niet op fiche) 

Publicatie betr. openbare verkoop beschadigd 6-2-1642 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemsen, Jan Dielis gemachtigde /verkoper Hoogemierde  
Adriaensen, Dielis idem Arendonk  
Moonen, Huijbrecht Jansen eigenaar   
van Loon, Aert notaris Breda  
  (looikuipen)  
Leenaertsen, Jacop    
Geeraerts, Wouter schepen   
Diericx, Toomas idem   

 
Einde sept. 2012 

 
 
 
 


