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

Register  1659-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Keppelfox, H. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 21-5-) t.b.v. Successierechten 9-4-1659 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crollen, Catelien Jans + (5-3-1659) erflaatster Hoogemierde  
……, Maeijcken wed. Jan Crollen moeder / erfgen.   
Crollen, Margriet zuster / erfgen.   
Crollen, Willem broer / erfgen.   
Crollen, Ariaen broer / erfgen.   
  ¼ huijsken, aengelegen erve, 

ca. 2 lopst., Hoogemierde 
 

  ¼ van l lopst. land  
Leijtens, Catelijn bagijntje / creditrice Tuijrenhout (Turnhout)  
Jansen, Nicolaus crediteur   
Nicolaus, Margriet creditrice   
en H.Geest, Hoogemierde crediteur   
Leenders, Jacop schepen   
vanden Barge, Wouter Geerts (van den 
Berge) 

schepen   

Goeiaers, Goeiaert schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
1v t/m 2v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 47-16-2) (1/5 deel) t.b.v. Successierechten 6-2-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Migielsen, Willem Joost + (30-12-1659) erflater Leegemierde  
Joosten, Jan broer / erfgenaam   
Joosten, Marten idem   
Joosten, Maeijken zuster / erfgename   
Joosten, (kinderen) Maeijken erfgen.   
  steede, Leegemierde aent 

Vloijeinde, ca. 2 ½ lopst. 
de heerstraet (o, z), Griet 
Peeters Verspandonck (w), 
Jan Joosten (n) 

  100 roeijen lant Peeter Antonis (o), de kind. 
Dierck Harmens (z), de gem. 
straete (w) 

  den Braecke, ca. 2 lopst. 1 
spint 

de heijde (o), Margriet 
Peeters Verspandonck (w, z) 

  den Hanckbeempt, 2 lopst. de gem. heijde (o), Danijel 
Fransen (z), de Aa (w), de 
kind. Bartholomeus 
Huijbrechts (n) 

  het nijenvelt met de 
Hellekensvoort 

 

Francken, Johannes rentheffer   
Bockholt, ….. rentmr. / rentheffer   
den Heijligengeest, Leegemierde rentheffer   
Booms, Marten Toomas rentheffer   
den H.Geest, Hulsel rentheffer   
Plompen, Willem borgemr. / crediteur   
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Dierckx, Jan borgemr. / crediteur   
Martens, Antonij borgemr. / crediteur   
Jacops, Willem borgemr. / crediteur   
Leenders, Peeter collecteur / crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2v en 3, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 225- ) ( 1/5 deel) t.b.v. Successierechten 27-9-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Wouter Ariaen + (9-8-1660) erflater Hoogemierde  
Jansen, Seijcken moeder    
Miertmans, Gertruijt zuster / erfgen.   
Miertmans, Cornelis broer / erfgen.   
Miertmans, Jan idem   
Miertmans, Ariaen idem   
  huijs, hoff, ca. 5 lopst., 

Hoogemierde int 
Collersroode 

Jacop Jacops Stroijbants (o), 
Henderick Wittens (w), de 
gem. heijde (n) 

  het Nieuvelt, ca. 2 lopst. de vroente (o, w, z, n) 
  ½ het Venneken, ca. 1 ½ 

lopst. 
 

  perc. in de Acker, ca. 4 lopst. Ariaen Tielemans e.a. (o), Jan 
Henderick van Dijck (z), de 
gem. straete (w) 

  den Langen acker, ca. 6 lopst. het Clooster van Everbode (o) 
, Ansem Ariaens e.a. (z), de 
gem. straete (w), Marselis 
Wouters e.a. (n) 

vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop schepen   
Goeiaers, Goeiaert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v en 4, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 930- )  t.b.v. Successierechten 27-9-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Liesabet Jans +  * 
(17-8-1660) 

erflaatster Tuerenhout (Turnhout)  

Goovers, Loodewijck Frans wedn.v. * man / erfgen.   
vander Voort, Henderickxken Jans # zuster / erfgen.   
Peeters, Jan Henrick e.v. #    
vander Voort, Catelijen Jans ^ (+ ?) zuster / erfgen.   
vander Weegen, Hackelus e.v. ^    
  camer, backhuijs, coolhoff, 

20 roeden, Leegemierde aent 
Mispeleinde 

de gemeente (z), den Dries 
(o) 

  den Dries daeraen, 3 lopst. 
min 12 roeden 

de gem. heijde (o, z), Antonij 
Martens (n) 

  perc. Landt op den 
Waeterlaet, 2 lopst. 28 roeden 

Corstiaen Jan Dijckmans (o), 
de ackerstraet (z, w) 

  Landt op den Werffacker ?, 2 
lopst. 5 roeden 

de groone wech (o), Jan 
Henderick Peeters (z), de 
Heijlaeren straete (w) 

  Landt inde Bocht, 8 lopst. 10 
roeden 

Corstiaen Jansen / Maeijken 
Aerts (o), de erflaatster (z), 
de ackerstraete (w) 

  het heijvelt, 1 lopst.  
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  ( ½ ) den Dijckbocht, 2 lopst. 
10 roeden 

Geerit Bastiaens (o, w), de 
gem. straet (n, z) 

  den Beempt aenden Heijhorst 
, 4 ½ lopst. 12 roeden 

de Heijhorst (o), Peeter den 
Vos e.a. (z), Henderick 
Wittens (w) 

  den Doncke ofte Eusel, 4 
lopst. 4 roeden 

 

  het Heijvelt in de Heijlaeren, 
3 lopst. 10 roeden 

 

Wittens, Henderick schepen   
Harmens, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 166-15-0 )  t.b.v. Successierechten 2-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Jan Toomas + (17-10-1660) erflater Ravels  
Dierckx, Toomas momboir van *   
Leenders, (5 broers / zusters, 1 
halfbroer, 1 halfzuster) * 

erfgenamen   

  ( 1/6) huijsinge, hovinge, 
erve, 16 lopst., Hoogemierde 

Ariaen Schoormans (o), 
Jacop Jan Teijs e.a. (z), 
Goeiaert Goeiaers (w), de 
gemeente (n) 

  (1/8)acker, ca. 2 lopst. de kind. Henderick Jan 
Ooters (o), Ariaen Schormans 
(z, n), de gemeente (w) 

  (1/8)beempt aende 
Langevoort, ca. 2 lopst. 

de Aa (o), de Langevoortse 
straete (z), Antonij Jan 
Corstiaensen (n) 

vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Leenders, Jacop schepen   
Goeiaers, Goeiaert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 en 5v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 98- )  t.b.v. Successierechten 15-11-1660 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Maerck + (10-10-1660) erflater in de Paels (Palts)  
halfbroer en zusters erfgenamen idem  
  dries, 1 lopst. 10 roeden, 

Hoogemierde 
de prelaet van Everbode (o), 
Jacop Jacops (w) 

  den Langen acker, 1 ½ lopst. Bartholomeus Broeckx (o), 
de gem. straet (n), de erfgen. 
Adriaen Dierckx (w) 

  perc. ackerlant, 1 lopst. 20 
roeden 

de prelaet van Everbode (o), 
Jacop Jacops (z), Henderick  
Ariaen Dierckx (w) 

  beempdeken met den Horst 
daerin, samen 1 lopst. 25 
roeden 

Harmen Peeters (o), Ariaen 
Cornelis (z), Jan Stevens (w), 
Jan Henderick Sweerts (n) 

de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Vermuelen ?, Henderick rentheffer   
vanden Barge, Wouter Geerts schepen   
Goeiaers, Goeiaert schepen   
van Mol, Matteijs Dierckx schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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5v en 6, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 52-7-8 )  t.b.v. Successierechten 5-4-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Quintiens, Jooris + (13-3-1661) 
(Quintijns) 

erflater Hulsel  

 moeder / broer / 2 zrs.   
Quintiens, Steven inventarisant   
   ( ¼ van ½ )huijs, hoff, 

aengelag, 4 lopst. 18 roeden, 
Hulsel 

Peeter vander Voort (o), de 
gem. straete (z), Peeter 
Sweerts (w) 

  ( ¼ van ½ ) perc. ackerlandt, 
ca. 5 lopst. 59 roeden 

de leijweg (o), Liesabet wed. 
v. Peeter Wouter Staps (w) 

  ( ¼ van ½ )den Heijdries, 4 
lopst. 1 roede 

de gemeijnt (o, n) 

Coolen, Nicolaus Peeter rentheffer Netersel  
Willems, Jooris rentheffer   
Goutsmiets, Jan Laukens rentheffer   
de Kercke van Hulsel renthefster   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
vander Voort, Peeter oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 200-)  t.b.v. Successierechten 26-12-1661 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, (kind ) Peeter Henderick +  
(18-11-1661) 

erfla(a)t(s)ter Hoogemierde  

Coolen, Peeter Henderick wedn.v. * vader Antwerpen  
Schormans, Maeijken + (Schoormans) * moeder   
Stroijbants, Wouter Jacops rentgelder Obligatie  
Gevers, Jan lasthebbende   
Leenders, Jacop schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v t/m 8, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 546 -)  t.b.v. Successierechten 5-12 (= 1 ?)-1662 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Marten Woutersen  + 
(alias Looijen ) (5-12-1661) 

erflater Hoogemierde  

…….. moeder / erfgen.   
van de Sande, Peeter Wouters broer / erfgenaam   
van de Sande, Jan Wouters idem   
  (1/6) huijs, hoff, aengelag, 

het geheel  3 ½ lopst., 
Hoogemierde 

de gem. straete (o), Toomas 
Dierckx (z), de erfgen. 
Corstiaen Jansens (w), 
Goeiaert Goeiaers (n) 

  (1/6) den Bremacker, 2 ½ 
lopst. 

 

  (1/6) den Boschacker en 
Hoogen acker, 4 lopst. 

Goeiaert Matteijs Aerts (o), 
Cornelis Toomas Coolen (z), 
de prelaet van Everbode (w), 
Henderick Leijtens (n) 

  (1/6) perc. Dries, ca. 1 lopst. Jacop Jan Teijs (o), Jan 
Heijligers (z), de prelaet van 
Everbode (w), Peeter Ariaen 
Dierckx (n) 

  (1/6) perc. Heijvelt, 2 ½ 
lopst. met een heijvelt, 1 lop. 
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Teijs, Jacop Jan (Thijs) rentgelder   
  (1/3) perc. erve, ca. 3 ½ lopst. Peeter Ariaens (o), de gem. 

straete (z), Jan Willems Maes 
(w, n) 

  (1/3) den Bremacker, 2 lopst. 
16 roeden 

de prelaet van Everbode (o), 
Goeiaert Matteijs (z), Tomas 
Diercke (w), de erfgen. Joost 
Leijtens (n) 

  (1/3) het Boschackerken, 43 
roeden 

Cornelis Jansen (o), de 
erfgen. Jan Wouter 
Miertmans (z), de erflater c.s. 
(w), Peeter Ariaensen (n) 

  (1/3) 2 percelen heijvelt, 
samen ca. 2 lopst. 

 

  (1/3) 2 perc. Beempt, de 
derde halff (= 1½ ?)lopst. 

de gem. heijde (o), de erfgen. 
Jan Wouter Miertmans (z), de 
andere heijde (w), Antonij 
Jansen (n) 

Leenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis schepen   
vanden Barge, Jan Wouters schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 en 8v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 160 -)  t.b.v. Successierechten 5-1-1662 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Ariaen Henderick +  
(17-12-1661) 

erflater Ekeren  

 moeder / broer / 2 
zusters / erfgenamen 

  

Leijtens, Cornelis Jan momboir / oom / 
inventarisant 

  

  ¼  acker, 2 lopst. 43 roeden, 
Hoogemierde 

Ariaen Tielemans (o), 
Cateleijn Jan Leijtens (z), 
Wouter Fransen (w), Cornelis 
Jan Leijtens (n) 

  ¼ heijvelt  
  ¼ van ½ aensteede, huijs, 

hoff, samen 1 lopst. 37 
roeden, Hoogemierde 

Jan Heijligers (o), Aert 
Leijtens (z), Ariaen 
Schormans (w), de gem. 
straete (n) 

  1/8 beempt, 2 lopst. Peeter Ariaensen (o), de 
prelaet van Postel (z), Wouter 
Jacop Stroijbants (w), de 
Horst (weijvelt) 

  1/8 acker in den Hoeck, 1 
lopst. 34 roeden 

Jacop Leenders (o), de 
erfgen. Jenneken Matteijs 
Leijten (z), de erfgen. Tomas 
Leenders (w), Henderick 
Toomas (n) 

Leenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis schepen   
vanden Barge, Jan Wouters schepen   
Francken, Johannis rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9, fiche 1, rij 2 Verklaring t.b.v. successierechten 24-1-1662 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Leenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis schepen   
Coolen, Peeter Henderickx wedn.v. * deponent   
Schormans, Maeijken + * (Schoormans)    
Stroijbants, Wouter Jacops rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 t/m 10, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 89-13-2) (1/7 deel) t.b.v. Successierechten 28-1-1662 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dooren, Jan Cornelis +  
(31-12-1661) 

erflater Antwerpen  

van Dooren, Cornelis vader / inventarisant   
van Dooren, ……. 6 broers / zusters   
  huijs, hoff , aengelag, ca. 2 ½ 

lopst., Lagemierde, het 
Mispeleijnde 

Jan Dierck Hoppenbrouwers 
(w), de gemeente 

  den Waeterlaet, ca. 8 lopst. Geereijt (Gerrit ) van der 
Meijde (o), de gem. straete 
(z), Corstiaen Jansen (w), 
Ariaen Harmens (n) 

  den Guellenhoeck, ca. 4 ½ 
lopst. 

Jan Dirck Hoppenbrouwers 
(o), Willem Jacops (z), 
Maeijken Joost Schuijrmans 
(w), de erfgen. Wouter 
Goeiaers (n) 

  den Mombeempt, ca. 2 lopst. Goeiaert Henderickx van 
Gorop (o), de erfgen. Peeter 
Antonis (z), hoeve Jan 
Henderick Peeters (w, n) 

  de Doncke, ca. 1 ½ lopst. de heijde (o), de erfgen. 
Corstiaen Jansen (z) 

  heijvelt met daarin een plack 
lant, samen ca. 6 lopst. 

Ariaen Andriessen (o), de 
erfgen. Corstiaen Leenders 
(z), de gem. straete (n) (w?) 

Leijtens, Maeijken wed.v. Wouter 
Goeiaers 

renthefster   

van der Huijvoort, Henderick Geereijts 
(van der Huijgevoort) 

rentheffer   

den H.Geest van Lagemierde rentheffer   
Peeters, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10v en 11, fiche 1,rij 2 Taxatie (f 30-4)  t.b.v. Successierechten 26-6-1662 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Ariaen Peeter + (20-5-1662) erflater Suijtgeest (bij Bergen op 
Zoom) 

 

 moeder / 2 broers / 3 
zusters 

  

Plompen, Willem momb.v.* / invent.   
Plompen, (kind. *) Peeter Jans    
  1/6 van ¼ huijsinge, 

aensteede, ca. 3 lopst., 
Hulsel, het Heggeeinde 

 

  1/6 van ½ de Wierter, ca. 2 ½ 
lopst. 
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  1/6 van ½ acker lant achter de 
aensteede , 1 lopst. 

 

Henderickx, Wijn (Wijnand) rentheffer   
Thoomas, Peeter Harmen rentheffer   
Sweerts, Jan schepen   
Josten, Jan Peeter (Joosten) schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 en 11v, fiche 1,rij 2 Taxatie (f 23-13-)  t.b.v. Successierechten 18-9-1662 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ariaensen, Henderick Jan + (15-8-1662) erflater Schoten (bij Antwerpen)  
Antonijs, Jenneken (Antonis) moeder   
 5 broers / 1 zuster   
  1/7 van ½ huijs, hoff, 

aengelag, Hulsel 
de gemeente (o), Nies 
Leenders (z), Steeven van 
Herck (w), Willem Denis (n) 

  1/7 van ½ het heijvelt, 4 
lopst. 

 

  1/7 van ½ den Boortsen dries, 
2 lopst. 

 

  1/7 van ½ den Mortelt, 4 
lopst. 

 

  1/7 de Keeseij, 2 lopst.  
  1/7 van ½ heijvelt, 1 lopst.  
…….., wed.v. Jan Coonicks (Conincks) renthefster   
Sweerts, Jan rentheffer   
Niessen, (onm.kind) Willem rentheffer   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
den H.Geest van Hulsel rentheffer   
Peeters, Jaspor rentheffer   
Antonis, Wouter Jan rentheffer   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Joosten, Jan Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v t/m 12v, fiche 1, 
rij 3 

Taxatie (f 705-)  t.b.v. Successierechten 16-11-1662 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stroeijbants, Catelijn Jacops + e.v. * 
(30-10-1662) (Strooijbants) 

erflaatster Hoogemierde  

Stevens, Jan *    
 2 broers / erfgenamen   
  huijs, hoff, aengelag, ca. 3 

spijnts., Hoogemierde 
de gemeente (z, o), Wouter 
Jacop Stroeijbants (w, n) 

  den Beeckacker, 3 lopst. Jan Soberts (o), Mr. Jan van 
Mol (z), Wouter Jacops (w), 
de gem. straet (n) 

  het Heesterveen, 2 lopst. Henderick Ariaen Dirckx (o, 
n), een heijvelt (z), de erfgen. 
Ariaen Jan Miertmans (w) 

  den Voorsten beempt, 2 ½ 
lopst. 

de Aa (o), de erfgen. Jan Jans 
Maes (z), de gem. straet (w), 
Ariaen Tielemans / 
Henderick  Prinsen (n) 

  het Nieuvelt, 3 ½ lopst. Jan Sweerts (o), de gemeente 
(z), Mattijs Dirckx van Mol 
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(w), Bartholomeus Jan 
Broeckx (n) 

de H.Geest van Hoogemierde rentheffer   
Lenaerts, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v en 13, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 32-15-)  t.b.v. Successierechten 27-3-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Gabriels, Jenneken Toomas +  
(4-3-1663) 

erflaatster Lagemierde  

 2 broers / 2 zusters   
Gabriels, Jan momboir / invent.   
  1/5 Landt int heijvelt, 1 lopst. 

16 roeden, Lagemierde 
Jan Huijbrechts (o), Peeter 
den Vos (w) 

  Landt op den Hoogenwech, 2 
lopst. min 2 roeden 
(Leengoed) n.v.t. 

 

  1/5 perc. op den 
Hoogenacker, 2 lopst. 16 
roeden 

de gem. ackerweg (o), de 
pastorie (z) 

  1/5 den Hoogendries, 37 
roeden 

de Hoogenweg / de pastorie 
(o) 

  1/5 den Langendries, 3 lopst. 
min 6 roeden 

het Broeck straetje (o), de 
Holstraete (w) 

  1/5 de Groote wech met de 
Cleijne weeghe, 2 lopst. 57 
roeden 

Angenete Hendericks (o), een 
straetken (w) 

  1/5 weijvelt, 1 lopst. 13 
roeden 

 

Bersmans, Jan Jacops rentheffer   
Bersmans, Geereijt Jacop rentheffer   
de H.Geest van Lagemierde rentheffer   
Peeters, Jan Henderick schepen   
den Vos, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v t/m 14v, fiche 1, 
rij 3 

Taxatie (f 125-13-6)  t.b.v. Successierechten 8-5-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Teijs, Nicolaus Jacop Janssen +  
(31-3-1663) 

erflater Antwerpen  

 2 broers / 1 zuster / 
kind v.broer en kind v. 
zuster 

  

Wouters, Marcelis momboir v. * / invent.   
Teijs, (kinderen *) Jacop Jansen    
  1/6 van ¼ huijsinge, 

brouwhuijs, hoff en aengelag, 
ca. 30 roeden, Hoogemierde 

 

  1/6 van ¼ de Heijkant, ca. 80 
roeden 

 

  1/6 van ¼ dries, 45 roeden  
  1/6 van ½ acker, 30 roeden  
  1/6 van ½ Bochtken, 25 

roeden 
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  1/6 van ½ het Hopperken, 30 
roeden 

 

  1/6 den Vossenhoff, ca. 80 
roeden 

 

  1/6 het Reijntken, 50 roeden  
  1/6 het Nieuvelt, ca. 2 lopst.  
  1/6 de Lange acker, ca. 50 r.  
Hermens, Peeter rentheffer / crediteur (vachten)  
Boms, Jan (Loms ?) rentheffer   
den H.Geest van Hoogemierde rentheffer   
……., Jenneken e.v. Jan van Dijck renthefster   
Goeijaers, Peeter rentheffer   
Janssen, Jan crediteur   
Peeters, Huijbert crediteur (kar zout)  
Leenders, Jacop schepen   
Ariaensen, Dielis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14v en 15, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 60-5-)  t.b.v. Successierechten 21-6-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Matteijs vader / deponent   
Janssen, Baltas Matteijs + (1663) 
bericht overgebracht 1-6-1663 

erflater Frankrijk  

Peeters, Christiaen bode   
 broer / halfbroer   
  1/3 van ½ Beemt, 

Hoogemierde 
 

  Obligatie  (f 100-)  
van Goorop, Peeter (van Gorop) weijman (jager) / 

crediteur 
Arendonk  

Leenders, Jacop schepen   
Ariaenssen, Dielis schepen   
Leijtens, Henderick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 en 15v, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 161-2-)  t.b.v. Successierechten 11-9-1663 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemsen, Laurens Laurenssen + 
(18-8-1663) 

erflater Borgerhout (bij Antwerpen)  

Willemsen, Henderick Laurens broer / erfgenaam   
  ½ huijsinge, hoff, aengelag, 1 

lopst. 3 spijnt, Hoogemierde 
de Hoochstraete (z), 
Maeijken Krollen (n) 

  ½ dries aende Heijkant, 1½ 
lopst. 5 roeden 

Henderickxken Jan Teijs (o, 
z, n) 

  ½ Lant aenden Heijkant, 1 
lopst. 

Henderickxken Jan Teijs (o), 
de gemeente (z) 

  ½ perc. acker aenden 
Heijkant, 56 roeden 

Jacop Jan Teijs (o), Ariaen 
Schoormans (n) 

  ½ perc. Lant en groes, 3 
lopst. 1 spijnt 

Marcelis Henderickx (n, o), 
de gemeente (w) 

  ½ den Paeijcloot, 1 lopst. 12 
roeden 

de kind. Frans W… (n), de 
kind. Ariaen Lambrechts (z) 

  ½ beemdeken met den Horst, 
85 roeden 

de gemeente (o, n), Wouter 
Geerts vanden Barge (z) 

……., Peternelleken wed.v. Jan Maes renthefster   
den H.Geest van Hoogemierde rentheffer   
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vander Voort, (kind.) Jan rentheffers   
Leenders, Jacop schepen   
Ariaenssen, Dielis schepen   
Leijtens, Henderick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16 t/m 17v, fiche 1, rij 
3 

Taxatie (f 2689-)  t.b.v. Successierechten 4-7-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Jan Goeijaert +  
(12-6-1664) 

erflater Reijnoeij (Rhenoy)  

 7 broers / zusters   
Verbruggen, Goeijaert erfgen. / inventarisant   
vanden Barge, Goeijaert Wouters idem   
  beemt aende Hooge vonder, 

ca. 2 lopst., Lagemierde (ca. 
de helft Leengoed) 

de Aa (w) 

  beemt teinden aende voors. 
beemt 

de Aa (w) 

  den Loocken acker, 2 ½ lopst. 
(Leengoed) 

Lambrecht Bartolomeeus (n), 
de Hasseltstraete (w) 

  perc. Heijvelt de Heijlaeren straete (o), het 
Broeck (w) 

Jordens, Maeijken Jan Henderick  rentgeldster Obligatie f 100-  
Huijbrechts, Bartolomeeus * rentgelder Obligatie f 200-  
…….., Margriet e.v. *    
Willems, Adriaen Jan rentgelder Obligatie f 500-  
Scormans, Jan Claes (Schoormans) mede rentgelder   
Wouters, Wouter Henderick momb.v. # / rentg. Obligatie f 100-  
Schuijrmans, Jan Peeter (Schuurmans) toesiender v. # / rentg.   
Sarvassen, (kind. #) Wouter 
(Servaessen) 

   

Wouters, Cornelis Jan rentgelder Obligatie f 200-  
Boorts, Henderick Matteijs Jan rentgelder Obligatie f 150-  
Bartolomeus, Heijlwich Paulus rentgeldster Obligatie f 100-  
Jacops, Steeven (en huijsvr.) rentgelders Obligatie f 100-  
Steevens, Jan Bartolomeeus rentgelder Obligatie f 100-  
Peeters, Peeter (en huijsvr.) rentgelders Obligatie f 100-  
Peeters, Jan rentgelder Obligatie f 100-  
Janssen, Corstiaen rentgelder Obligatie f 100-  
Vroomen, Peeter Bartolomeeus rentgelder Reusel, Obligatie f 270-  
Martens, Antonij rentgelder Obligatie f 50-  
Goutsmiets, Steven Laurens rentgelder Obligatie f 100-  
vande Sande, Jan Wouters rentgelder Obligatie f 200-  
Schormans, Jan Claes (Schoormans) rentgelder Obligatie f 100-  
de Kercke van Leegemierde rentgeldster Obligatie f 50-  
den H.Geest van Reijnnoeij crediteur   
den H.Geest van Hoogemierde crediteur   
den H.Geest van Leegemierde crediteur   
de Vos, Peeter schepen   
Leijtens, Hendrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v en 18, fiche 1, 
rij 4 

Taxatie (f 168-) (1/7 van het geheel) t.b.v. Successierechten 28-8-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Huijbrechts, Jenneke + (1-8-1664) erflaatster Lagemierde  
 6 broers / zusters   
  huijs, hoff, 33 roeden, 

Lagemierde 
 

  den Hasselt, 2 ½ lopst. 9 
roeden 

de Hasseltstraete (o) 

  het Lant naest Goeijaert 
Matteijs, 1 ½ lopst. 22 roeden 

 

  het Landt inde Bocht, 4 lopst. 
15 roeden 

de weg (w) 

  den Cruijsacker, 1 lopst. 6 
roeden 

de Broeckwech (w) 

  het Gagelvelt, 4 lopst. de Aa (w) 
  ½ Mr. Geeraets beempt, 2 

lopst. 11 roeden 
de Aa (w) 

de Kercke van Leegemierde renthefster   
de H.Geest van Leegemierde rentheffer   
Peeters, Jan Henderick rentheffer   
Jacops, Joost crediteur   
Harmens, Peeter (Hermans) schepen   
den Vos, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18v en 19, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 1012-10)  t.b.v. Successierechten 2-9-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Evers, Marten + (5-8-1664) erflater Lagemierde  
Evers, Toomas broer / erfgenaam   
  ½ huijsinge, hoff en 

aengelag, 2 lopst. 23 roeden 
met het driesken, Lagemierde 

de gem. straete (w) 

  ½ den Donckers acker aende 
Hoogewech, 2 lopst. 44 r. 

Huijbrecht Migielsen (w) 

  ½ den Voortacker met den 
acker aenden Hoogenwech, 
samen 5 lopst. 14 roeden 

 

  ½ het Laer, 5 lopst. 20 r.  
  ½ den Voorsten Veeterbeemt, 

3 lopst. 20 roeden 
 

  ½ den Achtersten 
Veeterbeemt, 1 ½ lopst. 10 r. 

 

  ½ de Elsse, 2 ½ lopst. 11 r.  
  ½ den Cuijper, 3 lopst. min 4 

roeden 
 

  ½ den Pluijmbeemt, 3 lopst. 3 
roeden 

 

Harmens, Peeter schepen   
den Vos, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19, fiche 1, rij 4 Taxatie (f 1036-)  t.b.v. Successierechten 29-12-1664 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hesseles, Jan erfgen. / inventarisant   
Peeters, Migiel idem   
Migielsen, Elisabeth + wed.v. Ariaen 
Geerts (9-1664) (Michielsen) 

erflaatster Poppel  

Huijbrechts, Jan rentgelder Obligaties f 150- , f 886-  
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Harmens, Peeter schepen Lagemierde  
den Vos, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19v t/m 20v, fiche 1, 
rij 4 

Taxatie (f 838- schuld)  t.b.v. Successierechten 16-6-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Jan + (17-5-1665) erflater Lagemierde  
Huijbrechts, Henderick broer / inventarisant   
  huijsinge, hoff, 25 roeden, 

Lagemierde, het 
Wellenseinde 

 

  Lant int Heijvelt, 4 lopst.10 r.  
  Lant aenden Kolffhoff en het 

Lant teijnden den bogaert, 2 
lopst. 4 roeden 

 

  Lant op den Hoogenwech, 2½ 
lopst. 

 

  Lant inden Haverdries, 1 ½ 
lopst. 

 

  het Driesken int 
haverdriesken, 42 roeden 

 

  de Elsse, 32 roeden met de 
Pluijmbeept, 30 roeden 
(Leengoed) 

 

  den dries in de Aansteede, 2 
lopst. 10 roeden 

 

  het Teunis elsken, 2 lopst. 
min 10 roeden 

 

  het Heijvelt, 6 lopst. min 10 r.  
  huijsken met den hoff, 24 r.  
  huijsken, hoff met den dries, 

1 lopst. 15 roeden, het 
Mispeleinde 

 

Cornelis, Marten crediteur   
Peeters, Maeijken Jan idem   
Aertsen, Joost idem   
Martens, Jacop crediteur / t.bv. 

kinderen v. zuster 
  

Geereijts, (erfgen.) Adriaen crediteur Poppel  
………., Hr. Jacop rentheffer (beurs)   
Migiels, (erfgen.) Elisabeth crediteurs   
de Kercke van Leegemierde creditrice   
Martens, (erfgen. ) Jan crediteuren   
Lemmis, Goris (Lemmens) crediteur   
de benefitien van Leegemierde crediteur   
Jordens, Maeijken creditrice   
den H.Geest van Leegemierde crediteur   
………., Gertruijt dienstmeid / creditrice   
……….., Jan knecht / crediteur   
Harmens, Peeter schepen   
van Vos, Peeter schepen   
Jacops, Steven momb.v. * / invent.   
Huijbrechts, (kind.*) Bartolomeeus    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v, fiche 1, rij 4 Taxatie (f 100-)  t.b.v. Successierechten 21-9-1665 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbrechts, Jacop + (28-8-1665) erflater Wortel  
Heijligers, Jan rentgelder Obligatie f 100-, 

Hoogemierde 
 

Huijbrechts, Jan broer / inventarisant   
Huijbrechts, Steeven idem   
Sarvaessen, Marcelis Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v en 21, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 15-2-2) ( ¼ van 5/8)  t.b.v. Successierechten 18-11-1665 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Couwenbarchs, Wouter Ariaen +  
(26-10-1665) (Couwenberchs) 

erflater Turnhout  

 2 zusters / 1 broer   
Couwenbarchs, Ariaen vader / inventarisant   
  huijs, hoff, aengelag, 2 lopst., 

Hulsel 
 

  de Lemmensboch met het 
horstken, 2 lopst. 15 roeden 

 

  de Lookens en de Braeck, 2½ 
lopst. 

 

  de Cleijne Berschot en de 
Groote Berschot, 12 lopst. 

 

Wouters, Aert crediteur   
den H.Geest van Hulsel credit. / rentheffer   
Joosten, Jan crediteur   
Cornelis, Jan c.s. crediteuren   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Voorts, Cornelis Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21, fiche 1, rij 4 Taxatie (f 125-)  t.b.v. Successierechten 4-1-1666 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Maeijken Jan + (12-1665) erflaatster Diessen  
Fabrij, Barbara nat.dr. Ansem erfgen. / inventarisante (erfrogge)  
  dries, Lagemierde  
Harmens, Peeter schepen   
den Vos, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v, fiche 1, rij 4 Taxatie (f 34-1-)  t.b.v. Successierechten 24-2-1666 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fransen, Jan Hendrick + (31-1-1666) erflater Eeggom (Antwerpen) 
Edegem ? 

 

den Vos, Peeter schepen   
Dierck, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v en 22, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 27-10-)  t.b.v. Successierechten 24-3-1666 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Joesten, Joest Jan + (22-4-1666) erflater Netersel  
 3 broers / 4 zusters   
  de Legghe (Leege) stede, 1 ½ 

lopst., Hoogemierde 
 

  den Rapbocht, 1 lopst.  
  de Hoofstadt, 7 spijnt  
  de Langhacker, 1 lopst.  
  het Moertken, ½ lopst.  
  de Santstraet bemden, 1½ 

lopst. 
 

Verbruggen, Govert Goverts schepen   
Schoormans, Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 en 22v, fiche 1, rij 
4 

Taxatie (f 525-)  t.b.v. Successierechten 22-12-1666 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Peeter Henderick + (31-7-1666) erflater Antwerpen  
 2 broers / 3 zusters   
  ¼ huijs, hoff, aengelag, 1 

lopst. 3 roeden, Hoogemierde 
, de Stadt 

 

  ¼ den Boemacker 
(Boonacker ?) aen een 
voetpat, 1 lopst. 40 r.  

 

  ¼ den Daelacker aan den 
voetpat, 1 lopst. 35 roeden 

 

  ¼ den Veltacker, 1 lopst. 10r. Wouter Geerts (z) 
  ¼ den Voorsten en achtersten 

Bochtacker, 3 lopst. 40 r. 
een leijwech (z) 

  ¼ beemt met den horst, 2 
lopst. 

de gem. heijde (n) 

  ¼ in twee heijvelden  
Stroijbants, Wouter Jacops rentgelder Obligatie f 400-  
Ariaens, Willem debiteur   
Lemmens, Wouter Frans schepen   
Verbruggen, Goeijaert schepen   
Schormans, Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v, fiche 1, rij 4 Taxatie (f 425-)  t.b.v. Successierechten 22-12-1666 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaens, Ansem + (29-11-1666) * erflater Hoogemierde  
………, Heijlken wed.v. *    
 een zuster   
  ½ huijs, hoff, 15 roeden, 

Hoogemierde 
 

  ½ schuur, 6 lopst. 30 roeden  
  den Langen acker, 2 lopst. 24 

roeden 
 

Lemmens, Wouter Frans schepen   
Verbruggen, Goeijaert schepen   
Schormans, Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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23 en 23v, fiche 1, rij 
4 

Taxatie (f 439-10)  t.b.v. Successierechten 26-4-1667 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Jan + (22-3-1667) erflater Hulsel  
 3 zusters   
Dijelis, Cornelis Peeter (Dielis) zwager / inventarisant   
  het Cleijn ackerken aen het 

Bijesveen, ca. 1 ½ lopst., 
Hulsel 

 

  ½ den Daelacker, ca. 2 ½ 
lopst. 

Jan Sweerts 

  ½ het Looken, ca. 1 ½  lopst.  
Seelen, Jaen Dierck (Ceelen) rentgelder Hulsel  
van der Voort, Peeter rentgelder   
Willems, (erfgen.) Jan Adriaen rentgelders   
de gemeente van Hulsel rentgelder   
Peeters, Laurens rentgelder   
Tijpots, Cateleijn creditrice sHertogenbosch  
Janssen, Luijcas c.s. crediteuren Beers  
den Armen van Hulsel rentheffer   
de Kercke van Leegemierde renthefster   
vander Voort, Cornelis Peeters schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v t/m 24v, fiche 1, 
rij 5 

Taxatie (f 410-)  t.b.v. Successierechten 2-6-1667 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henderickx, Wouter Paridaen +  
(16-5-1667) 

erflater Hulsel  

Henderickx, Paridaen vader / erfgenaam   
  den Neeren acker, ca. 1 

lopst., Hulsel 
 

  de Bochten, ca. 2 lopst.  
  het halff Cleijn Buchtken, ca. 

½ lopst. 
 

  het ackerke aent Voorteint, ½ 
lopst. 

 

  het halff Nieuvelt, ca. 1 lopst.  
  de Neijskens hoeck, ca. 1 ½ 

lopst. 
 

  de Weijers, 1 lopst.  
  2 perc. Heijvelt  
den Armen van Hulsel verkrijger huijs, hoff, aengelag, ca. 1 ½ 

lopst., Hulsel 
 

vander Voort, Cornelis schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v en 25, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 22-3 negatief)  t.b.v. Successierechten 19-7-1667 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seebrechts, Wouter Henderick +  
(22-6-1667) 

erflater Hoogemierde  

Schepers, Peeter broer / erfgenaam   
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  ½ den Hoogenacker, 2 ½ 
lopst., Hoogemierde 

 

  ½ in 2 perc. dries in Maeijken 
Crollen erve, ca. 35 roeden 

 

  ½ nieuw erve  
Jacops, Marten crediteur   
Leenders, Jacop idem   
Broeckx, Bartolomeeus Jan idem   
Lambrechts, Peeter Ariaen idem   
Teijs, Jacop Jan borgemr. / crediteur   
de Hartoch, Jan crediteur   
Wouts, Marcelis (Wouters) verhuurder huis   
de Kercke van Hoogemierde creditrice   
den H.Geest van Hoogemierde crediteur   
Seegers, Hr. Jacop rentheffer (beurs)   
de beneficien tot Leegemierde rentheffer   
Verbruggen, Goeijaert crediteur   
……., Seeger de mulder molenaar / crediteur   
Verdonck, Wouter crediteur   
Schepers, Jan inventarisant   
Verbruggen, Goeijaert schepen   
Schormans, Ariaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v en 26, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 10-)  t.b.v. Successierechten 8-8-1667 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Jan Antonis vader / inventarisant   
Maes, Willem Jan Antonis + ( voor 9-7-
1667) 

erflater Boemendal (Bloemendaal)  

 5 broers / zusters   
  1/6 van ½ huijsinge, 

aensteede, 1 lopst., 
Lagemierde 

 

  1/6 van ½ het Loocken, 4 
lopst. 

 

  1/6 van ½ den Hoogenbocht, 
3 ½ lopst. 

 

  1/6 van ½ de Leemen, ca. 1 ½ 
lopst. 

 

  1/6 van ½ de Berschot, 2 
lopst. 

 

  1/6 van ½ de Donck, 1 lopst.  
  1/6 van ½ percelen 

heijhorsten 
 

Sweerts, Jan crediteur   
Francken, (kinderen) Jan crediteuren   
Peeters, Dielis crediteur Reusel  
Aerts, Meijs idem Bladel  
Janssen, Wouter idem   
Leijten, Peeter Dierck schepen   
den Vos, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 en 26v, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 34-10- negatief)  t.b.v. Successierechten 8-9-1667 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrams, Wouter vader / inventarisant   
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Wouters, Peeter + (voor 16-8-1667) erflater Harlem (Haarlem)  
 3 broers / zusters   
  ¼ van ½ huijs, aengelag, ca. 

2 lopst., Hulsel 
 

  ¼ de Paepenacker met het 
driesken, 1 lopst. 3 spints 

 

  ¼ de Maeijkens boogert met 
het driesken, 1 lopst. 

 

  ¼ de Hoffstadt, ca. 1 lopst.  
……. quesel (kwezel) / 

renthefster 
sHertogenbosch  

Joosten, Jan Peeters rentheffer   
Leeders, Nies (Leenders) rentheffer   
Leijbrechts, Anneken renthefster   
den H.Geest tot Hulsel rentheffer   
Wouters, Henderick inventarisant   
vander Voort, Cornelis Peeters schepen   
Goutsmiets, Peeter Laurens schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 en 26v, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 450-)  t.b.v. Successierechten 7-10-1667 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspreuwel, Henderick Henderick +  
(1-9-1667) 

erflater Hoogemierde  

 nichten / neven   
Verspreuwel, Adriaen Jan rentgelder / 

inventarisant 
  

Dierckx, (kind./ wed.) Henderick Ariaen rentgelders   
Harmens, (kind) Jan rentgelder   
Jacops, Marten crediteur   
……, Maeijken wed.v. Henderick 
Adriaen Dierckx 

creditrice   

Lemmens, Wouter Frans schepen   
Schormans, Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26v t/m 28, fiche 1, rij 
5 

Taxatie (f 133-17-2)  t.b.v. Successierechten 30-11-1667 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lambrechts, Peeter Adriaen +  
(10-11-1667) 

erflater Hoogemierde  

 broer / zuster   
  ¼ huijs, hoff, aengelag, 5 

lopst. 30 roeden, 
Hoogemierde 

 

  ¼ den Boschacker, 41 roeden  
  ¼ den Kerck acker, 1 lopst. 

16 roeden 
 

  ¼ de Wellen, 2 lopst. 9 r.  
  ¼ Maeijkens steede, 7 lopst. 

8 roeden 
 

  ¼ de Paeijclot, 58 roeden  
  ¼ de Begijnenbocht, 3 lopst. 

10 roeden 
 

  ¼ het Platvelt, 1 lopst. 45 r.  
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  ¼ beempdeken op Hongeren, 
1 lopst. 10 roeden 

 

  ¼ beempt aende molendijck, 
1 lopst. 57 roeden 

 

  ¼ Eusel daeraen, 1 lopst. 20r.  
  ¼ Merienvelt, 2 lopst. 10 r.  
  ¼ heijvelt, 1 lopst. 40 roeden  
  ¼ heijvelt op Hongeren  
Claes, Tanneken Wouter creditrice   
Willems, Jan crediteur   
Lemmens, Wouter Frans schepen   
Verbruggen, Goeijaert schepen   
Schormans, Adriaen schepen   
Lambrechts, Willem Adriaen inventarisant   
Goeijaers, Jacop idem   
Cornelis, Adriaen idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 en 28v, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 223-17)  t.b.v. Successierechten 13-12-1667 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laurens, Anneken + (16-11-1667) e.v.* erflaatster Hoogemierde  
Adriaenssen, Goeijaert * (+ ?)    
 vader / 2 zusters   
  1/3 schuur, schop, erve, ca. 2 

½ lopst., Lagemierde 
 

  1/3 den Daelacker, 1 lopst. 23 
roeden 

 

  1/3 Lant in het Heijvelt, ca. 
38 roeden 

 

  1/3 den Pluimbeempt, 3 lopst. 
10 roeden 

 

  1/6 het Santvoorts 
beempdeken, 80 roeden, 
Hulsel 

 

  1/6 (beleend )beemdeken, 
Hulsel 

 

  1/6 de Strommel, 2 lopst., 
Hulsel 

 

Perters, (erfgen.) Jan (Peeters ?) credit. / rentheffers   
Korstiaens, Martijntje (Corstiaens) credit. / renthefster   
Leijten, Peeter schepen   
den Vos, Peeter schepen   
Goutsmiets, Peeter schepen   
vander Voort, Cornelis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28v t/m 29v, fiche 1, 
rij 5 

Taxatie (f 88-7-0 )  t.b.v. Successierechten  
fol. 29v ontbreekt op fiche ! 

6-1-1668 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Elisabeth + (17-12-1667) erflaatster Hoogemierde  
 moeder / 2 zusters / 

enige halfzusters 
  

  1/3 achterhuijs, part in de 
huijsinge en dries, ca. 2 lopst. 
, Lagemierde  
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  1/3 perc. Lant, ca. 1 ½ lopst.  
  1/3 perc. Lant tegen den 

Gagelbocht, ca. 1 ½ lopst. 
 

  1/3 perc. Lant tegen den 
Braeck, ca. 50 roeden 

 

  1/3 den Wittenbeempt voor 
de Aa , 2 lopst. 5 roeden 

 

  heijvelt bij de molen  
  1/3 huijs, schuur, 

Hoogemierde in de 
Hoochstraete 

 

  1/3 van ½ heijvelt en ½ 
beemt, ca. 5 spijnts., 
Hoogemierde 

 

de H.Geest tot Leegemierde rentheffer   
de Kercke van Leegemierde renthefster   
Sebrechts, Liesabet creditrice   
Jacops, Peeter crediteur   
Boeckholt rentmr. / rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Leijten, Peeter Dierck schepen   
den Vos, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v t/m 30, fiche 1, rij 
5 

Taxatie (f 15-16 )  t.b.v. Successierechten  
fol. 29v ontbreekt op fiche ! 

21-1-1668 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrahams, Maeijken Cornelis +  
(24-12-1668) 

erflaatster het Haechsken bij Breda 
(Princenhage) 

 

 broer, 2 zusters   
Daniels, Jacop deponent   
  ¼ voorhuijs, aengelag, ca. 2 

lopst., Hulsel 
 

  ¼ lant en dries aenden 
anderen gelegen, samen ca. 5 
lopst. 

 

  ¼ in 2 percelen beempt, 
aenden anderen, samen ca. 
1½ lopst. 

 

  heijvelt, ca. 2 lopst.  
  ¼ in 2 perc. groes, Casteren 

en Netersel, ca. 1 lopst. 
 

vander Voort, Cornelis schepen   
Goutsmiets, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
voor 30, fiche 2, rij 1 Los briefje / berekening betr. armenzorg ?? 1714  ! 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaens, Goijaert    
Raaijmakers, Maijken    
Huijbregs, Sijken Jan    
van Oudenhove, Jan    
Schoormans, Jan    
van Leend, Augustinus c.s.    
de Gemeente van Hoogemierde    
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van Dijk, H.    
den Armen     
……, wed.v. Jan Verspeecq    
vanden Oudenhove, Jan    
Schoormans, Jan Mattijs    
Rademakers, Mattijs    
Schoormans, Willem    
van de Sande, Jenneke  den Faesbogt  
Verspeecq, Hendrin  Korenbogt  
Joris, Ariaen  ’t Bogtje, boomgaert  
van de Sande, Jenneke  den halven Rijdt  
Krollen, Adriaen    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 en 30v, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 37-2 )  t.b.v. Successierechten  23-7-1668 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Jan Peeter + (20-6-1668) erflater Suijtgeest (bij Bergen op 
Zoom) 

 

 moeder / broer / 3 
zusters 

  

Plompen, Willem momboir van * / 
inventarisant 

  

Plompen, (kinderen *) Peeter    
  1/5 van ¼ aansteede, 

huijsinge, ca. 3 lopst., Hulsel 
 

  1/5 van ½ de Wijer, ca. 2 ½ 
lopst. 

 

  1/5 van ½ acker achter de 
aansteede, 1 lopst. 

 

Henderickx, Wijn rentheffer   
Toomas, (de kind.) Peeter Harmen rentheffers   
Joosten, Jan Peeter schepen   
Lemmens, Wouter Frans schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31, fiche 2, rij 1 Taxatie (f 321- )  t.b.v. Successierechten  17-9-1668 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geijsen, Anneken Adriaen (Gijsen) + 
(6-9-1668) 

bagijntje / erflaatster Turnhout  

 nichten / neven   
  den Bocht, 4 lopst. 10 roeden, 

Hoogemierde 
 

  den Maesacker, 1 lopst. 18 
roeden 

 

  perc. beempt, 1 lopst.  
Verbruggen, Goeijaert schepen   
Nieuwenhuijsen, Peeter schepen   
Lemmens, Wouter inventarisant   
Dielis, Adriaen idem   
Plompen, Nicolaus Jacop idem   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v en 32, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 321-5- )  t.b.v. Successierechten  29-11-1668 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 162 
door E.A.M.Verspaandonk 

 21

Miertmans, Geertruijt Adriaen +  
(4-11-1668) 

erflaatster Hoogemierde  

 3 broers / andere erfg.   
  ¼ huijs, hoff, aengelag, 6 

lopst. 54 roeden, 
Hoogemierde 

 

  ¼ den Berck acker, 2 lopst. 
11 roeden 

 

  ¼ het Lant aende straet, 4 
lopst. 51 roeden 

 

  ¼ den Breeden acker, 2 lopst. 
54 roeden met den Hoogen 
acker, 1 lopst. 19 roeden 

 

  ¼ het Nieuvelt, 1 lopst. 40 r.  
  ¼ het Venneken, 1 lopst. 20 r.  
  ¼ huijs, hoff en aengelag, 4 

lopst. 22 roeden, 
Hoogemierde 

 

  ¼ Lant in de aansteede, 4 
lopst. 42 roeden 

 

  ¼ den Bocht, 4 lopst. 13 r.  
  ¼ de Vetten, 2 lopst. 38 r.  
Bockholt rentmr. / rentheffer   
Miniers, Huijbrecht rentheffer   
Lemmens, Wouter schepen   
Verbruggen, Goeijaert schepen   
Nieuwenhuijsen, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 en 32v, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 520- )  t.b.v. Successierechten  10-12-1668 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Clievers, Cornelia + (15-11-1668) e.v.* erflaatster Beeck / begr. Leegemierde  
Rienniers, Huijbrecht * (Reijniers)    
 nichten / neven   
  ½ huijsken, hoff aende plaets, 

11 roeden, Lagemierde 
 

het Dorp van Lagemierde rentgelder   
Maurus, Henderick rentgelder Hulsel  
Versrpeeuwel, Adriaen Jans rentgelder   
Coolen, Jan Wouter schepen   
den Vos, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v en 33, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 75-10- )  t.b.v. Successierechten  14-1-1669 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henderickx, Maurus + (1-1-1669) erflater Hulsel  
 vader / broer   
  ¼ huijsinge, hoff en 

aengelag, 3½ lopst., Hulsel 
 

  ¼ den Bochtacker, 2 lopst.  
  ¼ de Smeel, 1 lopst. 1 spint  
  ¼ den Ertbrant en 

Willegeschot, 4 lopst. 
 

  ¼ de Hellegensvoort en het 
Wielbroeck, 4 lopst. 

 

  ¼ de Cromme Aa, 1 lopst.  
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  ¼ het Hollant  
  ¼ den Voorsten bocht, 2 lops.  
Goutsmiets, (erfgen.) Wouter crediteuren   
vanden Bargh, Goeijaert (vanden Berge) crediteur   
de Cort, (erfgen.) Adriaen crediteuren   
vande Voort, Cornelis Peeters schepen   
Joosten, Jan Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 t/m 34, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 29-14- )  t.b.v. Successierechten  14-3-1669 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Antonis + (14-2-1669) erflater Hulsel  
 4 broers / 1 zuster   
  1/6 huijs, hoff en aengelag, 2 

lopst., Hulsel 
 

  1/6 de Mortel, 4 lopst.  
  1/6 de Kesijacker, 2 lopst.  
  1/6 de Heijvelts acker, 3 

lopst. 30 roeden 
 

  1/6 den Bochtacker, 2 lopst. 
20 roeden 

 

  1/6 den Hoogenboorten dries, 
2 lopst. 

 

  1/6 den halven Woutersen 
beempt, 1 ½ lopst. 

 

  1/6 den halven Plasbeempt en 
eusel, 1 lopst. 45 roeden 

 

  1/6 heijvelt, 1 lopst.  
Coonink, Liesbeth Jan creditrice   
Sweerts, Jan crediteur   
Maes, Wouter Jan crediteur   
Leenders, (kind.) Marten crediteuren   
Leenders, (kind.) Toomas crediteuren   
den H.Geest van Hulsel crediteur   
Boeckholt rentmr./ rentheffer   
Sweerts, Jan Henderick schepen   
Joosten, Jan Peeter schepen   
vander Voort, Jan Peeters momboir / 

inventarisant 
  

Fabrij, Goeijaert zwager / inventarisant   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34 en 34v, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 30-13- )  t.b.v. Successierechten  15-7-1669 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Jan Joosten + (7-6-1669) erflater Bavel  
 3 broers / 2 zusters   
  1/6 huijsinge, aengelag, 2½ 

lopst., Lagemierde 
 

  1/6 acker den Hoogenwegh, 
2½ lopst. 

 

  1/6 de Garstacker, 50 roeden  
  1/6 den Neeskensbeempt, ca. 

3 lopst. 
 

  1/6 den halven Kipstart, 50 
spints. 

 

Huijsmans, Jan rentheffer Beeck (Hilvarenbeek)  
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Jacops, Wouter rentheffer   
den H.Geest van Leegemierde rentheffer   
van Duerssen rentheffer (beurs)   
……., wed.v. Antonis Schuijrmans 
(Schuurmans) 

renthefster   

Sweerts, Jan Henderick president   
Coolen, Jan Wouter schepen   
Harmens, Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 en 35v, fiche 2,rij 2 Taxatie (f 191-7- )  t.b.v. Successierechten  14-8-1669 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willemsen, Elisabeth wed.v. * deponente / invent.   
vander Aa, Andries Adriaenssen * +  
(28-4-1669) 

erflater Breda  

 broer / 2 zusters   
  1/3 huijs, hoff en aengelag, 1 

lopst. 17 roeden, Lagemierde 
 

  1/3 Landt in de Knol, 2 lopst. 
18 roeden 

 

  1/3 Landt op den Aertsacker, 
2 ½ lopst. 3 roeden 

 

  1/3 Landt int gegraeven 
heijvelt, 2 lopst. 10 roeden 

 

  1/3 den Heijlaeren beempt 
met den horst, 1 lopst. 28 r. 

 

  1/3 part in Bovenste heijvelt  
  ¼ heijvelt aent Broeck  
  1/3 Landt in Heijn Dielen 

steede, 40 roeden 
 

Dierckx, Jan rentheffer   
Harmens, Adriaen rentheffer   
Joost, Tanneken renthefster   
Bockholt ontvanger benefitien   
Sweerts, Jan president   
Coolen, Jan Wouter schepen   
Harmens, Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 en 36v, fiche 2,rij 2 Taxatie (f 86- )  t.b.v. Successierechten  13-9-1669 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Martinus + (begr. 16-8-1669) erflater Hoogemierde  
 3 broers / 1 zuster   
  1/5 huijs, hoff, ca. 1 lopst.  
  1/5 het Bochtken, 5 spints.  
  1/5 weijvelt, 5 spints.  
  1/5 heijvelt, ca. 3 lopst.  
  1/5 den Ackerdries, ca. 3 lop.  
Bockholt rentmr. / rentheffer   
Nieuwenhuijsen, Peeter schepen   
vanden Barge, Willem (vanden Berge) schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v en 37, fiche 2,rij 2 Taxatie (f 61-5 )  t.b.v. Successierechten  22-11-1669 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Clements, Cornelis + (20-10-1669) erflater Hulsel  
 moeder / 3 zusters   
  1/8 huijsinge, hoff en 

aengelag, 1 lopst., Hulsel 
 

  1/8 Lijsken Coppen acker, 2 
lopst. 

 

  1/8 den Hoeckacker, 1½ lops.  
  1/8 den Buchtacker, 3 lopst.  
  1/8 den Bogtacker, 1 ½ lopst.  
  1/8 den Nertinge acker, 1 lop.  
  1/8 den Vonderbroekxen 

beempt, 3 lopst. 
 

  1/8 den Plaes beempt, 3 lopst.  
  1/8 het Vlas eusel, 9 lopst.  
Jans, Goeijaert rentheffer Witrijt  
Sweerts, Jan president   
Joosten, Jan Peeter schepen   
Coolen, Jan Wouter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37v, fiche 2, rij 2 Taxatie (f 34- )  t.b.v. Successierechten  2-6-1670 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Margriet grootmoeder   
Aertssen, Jaspor Jaspors + (Jasper)  
(bericht overlijden: 26-4-1670) 

kleinzoon / erflater Antwerpen  

 grootm. / nichten   
  het Hoffken, 1 lopst. , met 

een perc. weijvelt,  
Lagemierde, het Vloeijende 

 

Sweerts, Jan president   
Harmens, Ariaen schepen   
Dijckmans, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38, fiche 2, rij 2 Taxatie (f 259- )  t.b.v. Successierechten  28-10-1670 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, Ariaentje Henderick +  
(26-9-1670) e.v. * 

erflaatster Antwerpen  

Essens, Arnaut *    
 man / zusters / broer   
Eevers, Jan inventarisant   
  ¼ huijs, hoff en aengelag , 1 

lopst. 3 roeden, Hoogemierde 
in de Stadt 

 

  ¼ den Bremacker, 1 lopst. 46 
roeden 

 

  ¼ den Daelacker, 1 lopst. 35 
roeden 

 

  ¼ het Veltackerken, 1 lopst. 
10 roeden 

 

  ¼ den Voorsten en 
Achtersten Bochtacker, 3 
lopst. 40 roeden 
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  ¼ den Beempt, 2 lopst.  
  ¼ in 2 heijvelden  
Sweerts, Jan president   
Wouters, Marcelis schepen   
vanden Barge, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38v en 39, fiche 2, rij 
2 

Taxatie (f 56- )  t.b.v. Successierechten  15-12-1670 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Migielsen, Maria Huijbrecht +  
(22-11-1670) 

erflaatster Herentals  

 broer / zusters / 
nichten 

  

  1/5 huijsinge, hoff, 33 roeden 
, Lagemierde 

 

  1/5 Lant in de Hasselt, 3 ½ 
lopst. 9 roeden 

 

  1/5 Lant met het driesken 
naest Goeijaers met het Lant 
inden Bocht, 6 lopst. 7 r. 

 

  1/5 het Gagelvelt, 4 lopst.  
  1/5 den halven beempt, 2 

lopst. 11 roeden 
 

den H.Geest van Leegemierde rentheffer   
de Kercke van Leegemierde renthefster   
 benefitien    
van Alst, Anne renthefster   
van Helmont, (kind.) Jacop rentheffers   
de Gulde rentheffer   
Sweerts, Jan president   
Harmens, Adriaen schepen   
Dijckmans, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38 en 39v, fiche 2,rij 2 Taxatie (f 1058- )  t.b.v. Successierechten  17-1-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbruggen, Maeijken Goeijaers + 
(21-12-1670) 

erflaatster Turnhout  

 broers / zusters e.a.   
Huijbrechts, Bartolomeeus rentgelder   
Borts, Henderick Matteijs (Boorts) rentgelder   
Jacops, Steeven rentgelder   
Peeters, Peeter rentgelder   
Bastiaens, Geereijt rentgelder   
Meeus, Aert Jan rentgelder   
Verbruggen, Goeijaert rentgelder   
Weijnen, Heijlken Peeter (Wijnen) rentgeldster   
Adriaens, Cornelis rentgelder   
Daniels, (erfgen.) Wouter rentgelders   
Verbruggen, Goeijaert inventarisant   
Harmsen, Harmen idem   
Verbruggen, Peeter idem   
Harmens, Adriaen schepen   
Dijckmans, Peeter schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
40, fiche 2, rij 2 Taxatie (f 118 - )  t.b.v. Successierechten  9 -1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Henderick Corstiaen +  
(1-8-1671) 

erflater Hilvarenbeek  
(begr.: Lagemierde) 

 

 broer / zusters / 
nichten 

  

  de Braeck, ca. 1 ½ lopst., 
Lagemierde 

 

  perc. in Philipsen steede, 1 
lopst. 

 

  den ½ Hoecsen beempt, 1 ? 
lopst. 10 roeden 

 

  Casteren (rente uit pand in -)  
den H.Geest van Lagemierde rentheffer   
Dijckmans, Peeter president   
……., Matteeus schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v en 41, fiche 2,rij 3 Taxatie (f 300-7- )  t.b.v. Successierechten  7-12-1671 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Henderickx, Maeijken + (29-10-1671) erflaatster Postel  
 broer / zuster   
  1/3 huijs, hoff en aengelag, 1 

lopst. 37 r., Hoogemierde 
 

  1/3 Lant beneffens Jan 
Wouters, 1 lopst. 4 roeden 

 

  1/3 den Heijcant, 53 roeden  
  1/3 Lant inden Hoeck, 1 

lopst. 34 roeden 
 

  1/3 den Dries aenden heijcant 
, 1 lopst. 39 roeden 

 

  1/3 Lant inden Vijghkorff 
met het driesken, 1 lopst. 47 ? 
roeden 

 

  1/3 het Loo, 2 lopst. 43 r.  
  1/3 beempt inde Sammelinge, 

2 lopst.  
 

  1/3 Eusel en een heijvelt, 1 
lopst. 50 roeden 

 

Dijckmans, Peeter president   
Leenders, Jacop schepen   
Wouters, Marcelis schepen   
vanden Barge, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 t/m 42, fiche 2,rij 3 Taxatie (f 189-15- )  t.b.v. Successierechten  18-1-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sergers, Giliam Antonis (Willem) + 
(25-12-1671) 

erflater Ouwer ? (kwartier v. 
Antwerpen) 

 

 3 broers / zusters   
Bartolomeeus, Migiel toesiender van * / 

inventarisant 
  

Sergers, (onm. kind.*) Antonis    
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  1/12 kamer, torffhuijsken, 
Lagemierde 

 

  1/12 beempt, ca. 2 lopst.  
  1/12 het Graft / Gracht ? 

ackerken, 1 lopst. min 8 
roeden 

 

  ¼ de Oijevaersnest, ca. 2 
lopst. 

 

  ¼ den Solberch, ca. 2 lopst.  
  ¼ heijvelt, 4 lopst.  
Swaenen, Jacop debiteur (belening)  
…….., wed.v. Cornelis Jan Wouters rentgeldster   
Laets, Cornelis rentgelder Hapert  
Dijckmans, Peeter president   
Matteeus, Willem schepen   
Coolen, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v, fiche 2, rij 3 Taxatie (f 87-10- )  t.b.v. Successierechten  18-1-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Laurens, Gijsbrecht + (6-1-1672) erflater Lagemierde  
 broer / kind.v. zuster   
  ¼ huijsken, hoffken, 8 

roeden, Lagemierde 
 

  den Vonderbeempt, 1 lopst. 
22 roeden 

 

Dijckmans, Peeter president   
Matteeus, Willem schepen   
Coolen, Jan oud schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43 en 43v, fiche 2,rij 3 Taxatie (f 544- )  t.b.v. Successierechten  25-2-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Knapen, Sr. Henderick  Janssen+ (27-1-
1672) 

erflater Antwerpen  

 2 broers / 1 zuster / 
kind. v. zuster 

  

  kamer, kelder, hochkamer, 
schuur, Lagemierde 

 

  Lant inden Bocht, 3 lopst.  
  perc. inden Backbocht, 1 

lopst. 5 roeden 
 

  den Loocken acker, 2 lopst. 
48 roeden 

 

  part inden Grooten dries, 1 
lopst. 15 roeden 

 

  perc. inden Bruggenbeempt, 
1 lopst. 15 roeden 

 

  beempt in de Holstraete 
(Hoolstraet), 2 ½ lopst. 16 r. 

 

  den Houtert, 2 lopst. 6 roeden  
  heijvelt het Rietveen  
Dijckmans, Peeter president   
Matteeus, Willem schepen   
Coolen, Jan oud schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
43v en 44, fiche 2,rij 3 Taxatie (f 12-6-2 )  t.b.v. Successierechten  19-3-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meijs, Liesabeth Joost + (27-2-1672) erflaatster Bavel  
 3 broers / 1 zuster   
  1/5 den Hoogenweghe, 2 ½ 

lopst. , Lagemierde 
 

  1/5 de Garstacker, 50 roeden  
  1/5 Nieskensbeempt, ca. 3 

lopst. 
 

  1/5 de Kipstart, 5 spints.  
den H.Geest van Leegemierde rentheffer   
Jacops, Wouter rentheffer   
……., wed.v. Antonij Schuijrmans 
(Schuurmans) 

renthefster   

Dijckmans, Peeter president   
Matteeus, Willem schepen   
vander Voort, Cornelis Peeters schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 en 44v, fiche 2,rij 3 Taxatie (f 295- )  t.b.v. Successierechten  28-4-1672 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Cateleijn + (24-3-1672) erflaatster Turnhout  
 zusters / broers / 

kind.v. zusters en br. 
  

  het Selverslach, ca. 2 lopst., 
Hoogemierde 

 

Seebrechts, Maeijken Jan geloofster 1630   
Dijckmans, Lijsken Peeter geloofster 1630   
Duijrcant, … stadhouder   
Wouters, Marcelis schepen   
Maes, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v en 45, fiche 2,rij 3 Taxatie (f …. )  t.b.v. Successierechten  1 ?-1673 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaensen, Nicolaes Jan + (28-1-1673) erflater Hoogemierde ?  
 zuster   
  vervallen huijsken, hof, 

aengelag, ca. 1 lopst. 40 
roeden, Hoogemierde inde 
Smisstraet aende heijde 

 

  den Steenacker, ca. 2 lopst. 5 
roeden 

 

  heijde en weijde op 
Hongerijen, ca. 1 lopst. 10 r. 

 

  den Wouwer (nieuw erve), 
ca. 50 roeden 

 

de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Pieck, joncker rentheffer   
Dijckmans, Peeter president   
Leijten, Aert schepen   
Maes, Jan schepen   
Nieuwenhuijse, Peeter schepen   
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Adams, P. subst. secretaris   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45v en 46, fiche 2,rij 3 Taxatie (f 184-10- )  t.b.v. Successierechten  27-2-1673 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Martijntje Corstiaens +  
(4-2-1673) 

erflaatster Hulsel  

  kleijn kamerken, schuerken, 
aengelag, Hulsel 

 

  den Nartin (Narting), ca. 1 
lopst. 

 

  den Woelten hof, ca. 1 lopst.  
  den Langen acker, ca. ½ lops.  
  den Weijer, ca. 1 ½ lopst.  
Peters, Laurens rentgelder   
de Kerck van Hulsel renthefster   
Daniels, Deonijs erfgen. / inventarisant   
Daniels ?, Jacob idem   
Dijckmans, Peter president   
Swerts, Jan Henderick (Sweerts) schepen   
Joosten, Jan Peter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46v en 47, fiche 2,rij 4 Taxatie (f 24- )  t.b.v. Successierechten  2-3-1673 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Cornelis Jan Adriaen + 
(16-2-1673) 

erflater Hoogemierde  

vanden Bergh, Willem erfgen. / inventarisant   
Daenen, Henderick idem   
Leijtens, Jan Henderick idem   
Leijtens, Catholijn Jan Adriaen idem   
  vervallen kamerken, 

schopken, hofken, 10 roeden, 
Hoogemierde 

 

  Lant inde aensteede, ca. 42 r.  
  Lant op het Loo, ca. 50 r.  
  het Buechtken, ca. 25 roeden  
van Campen, Sr. Gielijam  ontvanger / rentheffer   
den H.Geest tot Hoogemierde rentheffer   
het Capittel van Beeck rentheffer   
de Abdisse van Thoor (Thorn) renthefster   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Leijtens, Aernoldus schepen   
Maes, Jan Jansen schepen   
Nieuwenhuijsen, Peter Thomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
47v t/m 48v, fiche 2, 
rij 4 

Taxatie (f 13-18-5 ) ( ¼ deel)  t.b.v. Successierechten  16-6-1674 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaerts, Adriaen Mattijs +  
(29-5-1674) 

erflater Hoogemierde  

 3 zusters / broers   
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  schuer aenden heijkant met 
erff daeraen, ca. 3 lopst. 20 
roeden, Hoogemierde 

 

  den Ouden boch, ca. 55 r.  
  den Langen acker, ca. 56 r.  
  perc. inden Boch, ca. 46 r.  
  perc. inden Veltacker, ca. 40 

roeden 
 

  perc. in beemt op Hongeren, 
ca. 35 roeden 

 

  klein deel in enige huijsingen 
in de Stadt met een hof ca. 1 
tot 2 roeden 

 

  quaat heijvelt, ca. 1 ½ lopst.  
den H.Geest van Hoogemierde rentheffer   
 beneficie / rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
Nieuwenhuijsen, Peter Thomas schepen   
vanden Bergh, Willem schepen   
Wittens, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49, fiche 2, rij 4 Taxatie (f 44 - negatief )  t.b.v. Successierechten  16-6-1674 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Goijaert Willems + 
(1-6-1674) 

erflater Hoogemierde  

  1/7 huijs, schuur etc. en 
aengelag, ca. 11 lopst. 45 
roeden, Hoogemierde 

 

  1/7 de Hoffstadt en het Looij 
daeraen, 7 lopst. 6 roeden 

 

  1/7 halven beempt met het 
heijvelt, ca. 6 lopst. 

 

  1/7 Nieuwvelt, 4 lopst.  
  1/7 lant en heijveldekens  
van Dijck, (erfgen.) Jan rentheffers   
vanden Bergh, Wouter Geerts rentheffer   
…….., (erfgen.) vroegere eigenaars / 

rentheffers 
  

Baeck, joffr. Maria renthefster Turnhout  
Nieuwenhuijsen, Peter Thomes schepen   
Wittens, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49v, fiche 2, rij 4 Taxatie (f 57-10- )  t.b.v. Successierechten  11-8-1674 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Heijligers, Elisabeth Jansen +  * 
(27-7-1674) 

erflaatster Postel  

Baers, Aert Jan e.v. * erfgenaam   
  ½ den Rijntiens bocht, ca. 5½ 

lopst., Hoogemierde inde 
Arendonckxse straet 

 

  ½ kleijn oud huijsken 
(vervallen ) 

 

vanden Bergh, Willem schepen   
Wittens, Jan Henderick schepen   
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fol. 50 t/m 52v ontbreekt 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53 en 53v, fiche 2,rij 4 Taxatie (f 31-9 ) (1/7 van het geheel) t.b.v. Successierechten  6-10-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Cort, Dielis Jan + (14-9-1676) erflater Netersel  
 6 broers / zusters   
  de Legerstede, ca. 1 ½ lopst., 

Hoogemierde 
 

  de Raepbocht, 1 lopst.  
  de Hoffstadt, 7 spijnts.  
  den Langen acker, 1 lopst.  
  het Moerken, ½ lopst.  
  beemt aende Santstraet, 1 ½ 

lopst. 
 

Schuijrmans, Jan schepen   
vande Sande, Marcelis schepen   
Maes, Jan schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54 en 54v, fiche 2,rij 4 Taxatie (f 252- negatief )  t.b.v. Successierechten  6-9-1676 (moet zijn  

6-10-1676 ?) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaens, Jan + (17-9-1676)  erflater Eersel ?  
 5 zusters / broers   
  huijs, aengelag, ca. 7 lopst. , 

Hoogemierde 
 

  de Vonders ackers, ca. 1½ 
lopst. 

 

  de Kaij (Kail ?), ca. ½ lopst.  
Segers, Hr. Jacob rentheffer  (beurs *) sHertogenbosch  
Hamel rentmr.v. *   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Goris, Griet renthefster Lagemierde  
Schuijrmans, Jan schepen   
vanden Sande, Marcelis schepen   
Maes, Jan schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
55, fiche 2, rij 4 Taxatie (f 20- negatief )  t.b.v. Successierechten  6-10-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Cornelis Sijmons +  
(6-9-1676) 

erflater Postel  

 1 zuster / 1 broer   
  (deel van) stal met 3 lopst. 

erf, Hoogemierde 
 

Schuijrmans, Jan schepen   
Maes, Jan schepen   
vanden Sande, Marcelis schepen   
Hobma, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
55v, fiche 2, rij 5 Taxatie (f 15- negatief )  t.b.v. Successierechten  12-10-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staps, Jacob Wouter + (6-9-1676) erflater Hulsel  
  schuur, aengelagh, ca. 5 

spijnts. , Hulsel 
 

  ½ , het Nieuvelt, ca. 1 lopst.  
  ½ veldeken de Eskens hoeck, 

1 lopst. 
 

  groes en heijde inde Weijers, 
ca. ½ lopst. 

 

  den Willekensacker, ca. 2 
lopst. 

 

  acker opde Bucht, 2 lopst.  
  ackerke int Kleijn Buchje, ca. 

3 spijnts. 
 

  het Ackerken, ca. ½ lopst.  
Sweers, Jan rentheffer   
de Gemeente van Hulsel rentheffer   
Daniels, Deonijs schepen   
Goutsmiets, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56, fiche 2, rij 5 Taxatie (f 220- negatief )  t.b.v. Successierechten  15-10-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Knapen, Mattheus Jansen + 
(10-9-1676) 

erflater Lagemierde  

 2 broers / zusters   
  1/3 beemt den Bacxdries, 3 

spints. 5 roeden, Lagemierde 
 

  ½ lopst. in den Bacxdries  
  1 lopst. in den Bacxbocht  
  ½ lopst. in den Langenbeemt  
  18 roeden inden Houtert  
  ½ lopst. inden 

Crommenbocht 
 

van Helmont, Wouter Peters crediteur   
Harmans, Adriaen (Hermans) president   
Harmans, Harman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v, fiche 2, rij 5 Taxatie (f 27-6-6 negatief )  t.b.v. Successierechten  15-10-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Perijn Wouters +  
(15-9-1676) 

erflaatster Lagemierde  

 2 zusters   
  1/3 van ½ lopst. inden 

Langen beemt, Lagemierde 
 

  1/3 van 18 roeden inden 
Houtert 

 

Princen, Arij rentheffer Lagemierde  
Harmans, Adriaen president   
Harmans, Harman schepen   
Hobma, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
57 en 57v, fiche 2,rij 5 Taxatie (f 12-17-8  negatief )  t.b.v. Successierechten  17-10-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goris, Maijken Jan + (11-9-1676) erflaatster Hulsel  
 2 broers / 1 zuster   
  ¼ huijs, kleijn schuurke, 

aengelag, ca. 3 lopst., Hulsel 
 

  ¼ den Aert Tijs acker, ca. 2 
lopst. 

 

  ¼ de Smeel, 1 lopst.  
  ¼ den Boch(t), 1 lopst.  
  ¼ de Watersen beemt, ca. 1 ½ 

lopst. 
 

Daniels, Elisabet renthefster Reusel  
Joris, Barber renthefster Hulsel  
Jans, Maijken renthefster Turnhout  
den H.Geest tot Hulsel rentheffer   
Matthijs, Hendrick rentheffer Hulsel  
Claessen, Claes Peter rentheffer Netersel  
Adriaens, Jenneken renthefster   
Daniels, Deonijs schepen   
Goutsmits, Pieter schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 en 58v, fiche 2,rij 5 Taxatie (f - negatief ) (1/7 deel) t.b.v. Successierechten  29-10-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Seelen, Willem Jan Dirck + (24-9-1676) 
(Zelen / Ceelen) 

erflater Hulsel ?  

 6 broers / zusters   
  huijs, halve schuur, erff. ca. 3 

spints., Hulsel 
 

  den halven beemt, ca. 5 
spints. 

 

  den ackerdries, 1 ½ lopst.  
  den Raeghsit ?, 2 lopst.  
  het Nieuvelt, ca. 1 ½ lopst.  
  den Smeel, 2 lopst.  
  dejanen acker, ca. 3 lopst.  
  het Heesterbosch, ca. 5 spint.  
  ½ den Grooten acker, ca. 37 

roeden 
 

  ½ den den Grachtacker, ca. 
52 roeden 

 

   de………  
Evers, Tomas crediteur Lagemierde  
van Helmont, Jan Jacops crediteur   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kort, Jan Adriaens crediteur   
Claessen, Leendert c.s. crediteuren   
Leijten, Jan Peter Dircks crediteur   
Verbruggen, Maijken creditrice   
Anthonis, Jan crediteur   
Wittens, Hendrick crediteur   
Daniels, Deonijs schepen   
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Goutsmits, Peter schepen   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59, fiche 2, rij 5 Taxatie (f 16-4-0  ) (1/6 deel) t.b.v. Successierechten  -10-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maertens, Henderick + (29-9-1676) erflater Hulsel ?  
 5 zusters / broers   
  ½ huijsken, ½ schopken, ½ 

aengelag, ca. 2 ½ lopst., 
Hulsel 

 

  ½ lant het Loken, ca. 3 pint  
  ½ quaat heijvelt, ca. 1½ lopst.  
  ….. ?  
Maes ?,Wouter Jan crediteur   
Hendricx ?, Frans crediteur   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59v, fiche 2, rij 5 Taxatie (f  )  t.b.v. Successierechten  -10-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricks ?, Anneken + (…-9-1676) erflaatster Hoogemierde  
  ½ huijske, hoff, aengelag, 25 

roeden, Hoogemierde 
 

  ½ den Bosacker, 50 roeden  
  ½ den Reltacker ?, 1 ½ lopst. 

3 roeden 
 

  ½ den Leurrijt, 25 roeden  
  ½ heijvelt, 1 lopst. 40 roeden  

 

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

Lijst van uitgaven door de secretaris  ± 1730-1750 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Steeven  (doorgestreept)  
Huijbregts, Jan    
 schoolmeester (o.a. kloksmeer)  
 vorster (o.a. schoonhouden 

raadkamer) 
 

 secretaris (lijst van vernielde huizen en 
leegliggende landerijen) 

 

Gijselaar advocaat   
Verspaandonk, Mason gewesene schutter   
Otten, Aalbert  (reparatie v.d. hoge vonder)  
Moonen, Jenneke    
Raaijmakers, Maaijke    
Dielis, Steeven Jan    
Verhoeven, Adriaan  Dommelen  
Rijkens, Jan    
Beerens, Maaijken    
Lemmens, (erfgen.) Adriaan    
Hoogerwoude, Jacob    
de Gereformeerde Armen v. L.Mierde    
Thomas, (erfgen.) Cornelis    
Janssen, Peeter    
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vande Poel, Peeter    
vanden Bergh, (erfgen.) Jan    
Stelt, Ns. gewezen secretaris   
van Deuren, (erfgen.) Rombout    

 
Einde april 2011 

 
 
 
 


