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folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 t/m 3, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 69-15-) t.b.v. successierechten 9-11-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Alida + (11-10-1676) erflaatster Lagemierde  
 1 zuster / 1 broer   
  ¼ huijs, hoff, schuur met nog 

een quaat leegh huijsken en 
2½  lopst., Lagemierde 

 

  ¼ den Bosacker, 45 roeden  
  ¼ den Beersen acker, ca. 22 r.  
  ¼ het Bughje, 15 roeden  
  ¼ dries en hoff, 45 roeden  
  de Beerschut, 30 roeden  
  de Heijlaren, 45 roeden  
  een quaat velt: de Doncken, 

30 roeden 
 

  een quaat stuck heijde: het 
Ven, 45 roeden 

 

  de Braecke  
  het Heesken  
  de Ketellapper, ca. 90 roeden  
Houken, Jacob rentheffer Diessen  
de Kerck van Diessen renthefster   
Aerts, Mijs crediteur Bladel  
Harmans, Adriaen president   
Harmans, Harman schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3 en 3v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 18-) (de helft van het geheel) t.b.v. successierechten 9-11-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Doorn, Jan Aelbers + (12-10-1676) erflater Lagemierde  
 zuster   
  achterhuijsken, 10 roeden 

hoff, Lagemierde 
 

  part in den Grooten dries, 45 
roeden 

 

  part in den Cnoldries, 2 lopst.  
  part in den Aertsacker, 1½ 

lopst. 
 

  part in de Heijlare, 30 roeden  
  part in een heijvelt, ca. 10 r.  
  1/6 huijs, hoff, ca. 20 roeden  
  part in de Waterlaet, 1 lopst. 

20 roeden 
 

  ½ lopst. in het Heijvelt  
  ½ lopst. in den 

Gullenhoecksen beemt 
 

  ca. 10 roeden in den 
Monbeemt 

 

  ca. 10 roeden in de Donck  
den Armen van Lagemierde rentheffer   
 de benefitie / renth. sHertogenbosch  
Harmans, Adriaen schepen   
Harmans, Harman schepen   
Hobma, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
4, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 11-)  t.b.v. successierechten 17-11-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbanit, Paulus Hendricx+ (26-9-1676) erflater Hilvarenbeek  
 2 broers / 1 zuster   
  ¼ den Broeren beemt, ca. 3 

lopst., Lagemierde 
 

  ¼ het Gagelrijs, 1 lopst.  
  1/8 den Houtert, ca. 2 lopst.  
  1/8 den Houtert, 2 lopst.  
  1/8 het Beecks veldeken, 1 

lopst. 
 

Harmans, Adriaen schepen   
Harmans, Harman schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v en 5, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 488-)  t.b.v. successierechten 24-11-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mallans, Jan + (29-10-1676) erflater Hoogemierde  
 2 broers / 1 zuster en 

kind v. zuster 
  

  1/5 van ½ huijsinge, ca. 3 
lopst. aengelag, Hoogemierde 

 

  1/5 van ½ den Opper, 1 lopst.  
  1/5 heijvelt int Groot heijvelt, 

1 lopst. 
 

  1/5 de Kaelacker, ca. 1 ½ 
lopst. 

 

  1/5 het Kleijn beemdeken, ½ 
lop. 

 

  1/8 huijske en hoff, ca. 45 r.  
de Gemeijnte van Rosele (Reusel) rentgelder   
Hendricks, Lijntje bagijn / renthefster Turnhout  
de H.Geest van Hoogemierde rentheffer   
 benefitie / rentheffer   
Schuijrmans, Jan schepen   
Maes, Jan schepen   
vanden Sande, Marcelis schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5v en 6, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 394- negatief) ( 1/5 deel) t.b.v. successierechten 1-12-1676 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Matheus, Peter + (27-10-1676) erflater Lagemierde  
  huijske, 2 lopst. erff. , 

Lagemierde 
 

  den Lemmensbocht, 2 lopst.  
  den Aertsacker, 1 lopst.  
  den Looacker, 1 lopst.  
  het Nieuvelt, 2 lopst.  
  groes / landt inde aensteede, 2 

lopst. 
 

  den Garsacker, ca. ½ lopst.  
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  den Donckbeemt, 1 lopst.  
  het Beckske, ca. ½ lopst.  
Sweers, Jan rentheffer Hulsel  
de Kerck van Lagemierde renthefster   
Verspreuwel, Maerte rentheffer Hoogemierde  
Aerts, Hendrick rentheffer Poppel  
Claessen, Claes rentheffer Netersel  
Harmans, Wouter Dirck rentheffer Netersel  
Harmans, Adriaen rentheffer Lagemierde  
 schoolmr. / crediteur   
 benefitie / rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
Harmans, Adriaen schepen   
Harmans, Harman schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v en 7, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 45-10-  negatief) ( ¼ deel) t.b.v. successierechten 13-2-1677 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrams, Adriaen + (19-1-1677) 
(Abrahams) 

erflater Oers (Oerle)  

 3 zusters / broers   
  stuck huijs en aengelag, ca. 1 

lopst., Hoogemierde 
 

  den Langen acker, 1 lopst.  
  stuck op de Lange ackers, ca. 

40 roeden 
 

  een Nieuvelt, ca. 1 lopst.  
  perc. int Reijntjes, ca. 45 r.  
  stuck int Beemdeken, 30 r.  
  stuck in een quaat heijvelt, 

ca. 20 roeden 
 

den H.Geest van Hoogemierde rentheffer   
 benefitie / rentheffer   
Wouters, Marcelis rentheffer   
Maes, Jan schepen   
Dielis, Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7 en 7v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 60-) ( 1/6 deel ?) t.b.v. successierechten 2-6-1677 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Willem Peter + (….. 1677) erflater Frankrijk  
 5 broers / zusters   
  huijs, hoff, aengelag, ca. 3 

lopst., Lagemierde 
 

  den Gielesacker, 2 lopst.  
  den Braeck, 3 lopst.  
  den Hellekenshoeck, 3 spints.  
  den Hangbeemt, 3 ½ lopst.  
  stuck Nieutvelt, 2 lopst.  
  den Hasselt, 1½ lopst.  
 benefitie / chijns sHertogenbosch  
den H.Geest van Lagemierde rentheffer   
den H.Geest van Hulsel rentheffer   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
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Colen, Jan Wouter president   
van Helmont, Joost Jacobs schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 en 8v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 3- ) ( ¼  deel) t.b.v. successierechten 22-6-1677 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jenneken + (15-5-1677) erflaatster Hulsel  
 3 zusters / broers   
  1/6 huijs, hof, ca. 20 roeden 

erffs, Lagemierde 
 

  part in den Waterlaet, 1 lopst. 
20 roeden 

 

  ½  lopst. in het Heijvelt  
  ½ lopst. in den 

Gullenhoecksen beemt 
 

  ca. 10 roeden in den 
Mombeemt 

 

  ca. 10 roeden in den Donck  
den Armen van Lagemierde rentheffer   
van Doorn, Cornelis rentheffer   
 benefitie / chijns sHertogenbosch  
Coolen, Jan Wouter schepen   
van Helmont, Joost Jacobs schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

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

Taxatie (f 23-12 ) ( 1/5 deel) t.b.v. successierechten 20-7-1677 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Harmans, Harman Peters schepen 1679 ? Hulsel  
Peeters, Catholijn + (18-6-1677) erflaatster Netersel  
 2 broers en 2 in het 

buitenland (onbekend 
of ze in leven zijn) 

  

  (¼ ?)den Steenovensbeempt, 
ca. 1½ lopst., Hulsel 

 

  half beemdeken inde 
Steenovens, ca. 40 roeden 

 

  quaat heijvelt, ca. 1 ½ lopst.  
  schuur, cleijn camerken, ca. 

40 roeden 
 

  den Hoogen dries, ca. 2 lopst.  
  ackerlant inde Artinge, ca. 5 

lopst. 
 

Crijnen, Griet rentgeldster Hoogemierde  
den H.Geest van Hulsel rentheffer   
Goutsmits, Peeter schepen   
Ansems, Michiel schepen   

 

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

Taxatie (f 17-18-8 negatief ) ( 1/6  deel) t.b.v. successierechten 22-10-1677 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Peters, Adriaen + (17-9-1677) erflater Kapelle onder Eeckelen 
(Ekeren) 

 

  huijs, hoff, aengelag, ca. 1 ½ 
lopst., Hulsel 

 

  dries voor en over de Aa, ca. 
2 lopst. 

 

  de Papenbeemt, ca. 1 ½ lopst.  
  quaat gagel ofte heijvelt, ca. 1 

lopst. 
 

  weijvelt, ca. 2 lopst.  
  weijvelt, ca. 1 lopst.  
  den Nerenacker, ca. 6 lopst.  
  den Sluijsbocht, ca. 2 lopst.  
  de Smeel, 1 lopst.  
  de Lauwers acker, ca. 1 lopst.  
Lijbrechs, Jan rentheffer Antwerpen  
Hendricx, Mauris rentheffer   
den Armen tot Hulsel rentheffer   
Peters, Jan rentheffer Gessel (Gestel )  
Goutsmits, Pieter schepen   
Ansems, Michiel schepen   
Daniels, Deonijs oud schepen   
Hobma, H. secretaris   
  vervallen huijsken met ca. 2 

lopst. lant, Reusel 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11en 11v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 29-1-6 )  t.b.v. successierechten 15-9-1678 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Catholijn Jan + e.v.*(12-8-1678) erflaatster Hilvarenbeek  
Schellincks, Peter Peter *    
  1/24 huijs, hoff en aengelagh, 

ca. 9 lopst. met ca. 1 lopst. 
heijvelt aende Heijkant, 
Hoogemierde 

 

  1/24 beemt en eursel daeraen, 
ca. 2 lopst. 

 

  1/6 erfbrief  
Coolen, Jan Wouter president   
Maes, Jan schepen   
Bierens, Adriaen schepen   
Schoormans, Jan buurman   
Hobma, H. secretaris   

 
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 150- )  t.b.v. successierechten 29-10-1678 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Baers, Aert + (12-10-1678) erflater Postel  
  huijsken, schopken, ca. 2 

lopst. lants, Hoogemierde 
 

Maes, Jan schepen   
Bierens, Adriaen schepen   
Schoormans, Mathijs schepen   
Wittens, Jan buurman   
Hobma, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
12, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 87- )  t.b.v. successierechten 10-11-1678 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Heijltje + (28-10-1678) erflaatster Antwerpen  
  den halven beemt, ca. 7 

spints., Lagemierde 
 

  de Kipstart, 50 roeden  
  den Hogen wegh, ca. ½ lopst.  
    
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Colen, Jan Wouter schepen   
van Helmont, Joost schepen   
Ansems, Michiel schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v en 13, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 200- negatief )  t.b.v. successierechten 20-3-1679 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Abrams, Jan Willem + (19-2-1679) erflater Hilvarenbeek  
 1 broer / 1 zuster   
  vervallen huijs, hoff en 

aengelag, ca. 1 ½ lopst., 
Hulsel 

 

  den Bogaert, ca. 1 ½ lopst.  
  den Maijken bogaert, ca. 1 

lopst. 
 

  den Papenacker, ca. 1½ lopst.  
  de Hostat  
Lijbrechs, Anneken renthefster Turnhout  
Joosten, Jan Peter rentheffer Hulsel  
den Armen van Hulsel rentheffer   
Koenen, Adriaen rentheffer Beek  
van Helmont, Joost schepen   
Ansems, Michiel schepen   
Dijckmans, Pieter schepen   
Goutsmits, Jan schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 en 13v, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 38- )  t.b.v. successierechten 24-4-1679 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Harmans, Harmen Peter + (26-3-1679) 
(Hermans) 

erflater Hulsel  

  ¼ den Steenovense beemt, ca. 
1 ½ lopst. 

 

  ¼ in ½ beemdeken in de 
Steenovens, ca. 40 roeden 

 

  ¼ quaat heijvelt, ca. 1½ lopst.  
  ¼ schuur met een kleijn 

kamerken en dries, 40 roeden 
 

  ¼ den Hogendries, ca. 2 lops.  
  ¼ lant in den Artinge, ca. 5 

lopst. 
 

den H.Geest van Hulsel rentheffer   
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Ansems, Michiel schepen   
Goutsmits, Jan schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 en 14v, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 146-15- ) ( ¼ deel) t.b.v. successierechten 20-4-1679 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Colen, Govert + (30-3-1679) erflater Antwerpen  
  huijs, hoff en aengelag, 1 

lopst., Hoogemierde 
 

  den Grooten Daelacker, ca. 
1½ lopst. 

 

  den Kleijnen Daelacker, ca. 
25 roeden 

 

  den Achtersten Veltacker, ca. 
2 lopst. 

 

  den Voorsten Veltacker, ca. 1 
lopst. 

 

  den Achtersen Bochtacker, 
ca. 2 lopst. 

 

  den Voorsten Bochtacker met 
een driesken daeraen, ca. 1 
lopst. 40 roeden 

 

  den Ruijselsen beemt, ca. 4 
lopst. met heijde en weijde 

 

  stuxken heijvelt, 1 lopst.  
de benefitie / cijns van Everbode rentheffer   
Wittens, Jan president   
Schoormans, Mathijs schepen   
Nieuwenhuijsen, Pieter schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 en 15v, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 9-10- negatief ) ( 1/3 deel) t.b.v. successierechten 26-4-1679 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Michiels, Sijmon + (15-4-1679) erflater Hoogemierde  
  huijs en aengelag, 3 lopst. 30 

roeden, Hoogemierde 
 

  den Langen acker, ca. 50 r.  
  den Hoff, ca. 40 roeden  
  den Hogenbocht, 50 roeden  
  den Reuselsen beemt, ca. 1 

lopst. 
 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Slingerlant rentmr. / rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
 cijns sHertogenbosch  
Wittens, Jan president   
Schoormans, Mathijs schepen   
Nieuwenhuijsen, Pieter schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16, fiche 1, rij 3 Taxatie (f 117- )  t.b.v. successierechten 12-6-1679 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Willem Jan + (9-5-1679) erflater Hulsel  
  ¼ huijs, hoff en aengelag, ca. 

½ lopst., Hulsel 
 

  ¼ den Hannenbocht, 1 lopst.  
  1/3 den Bogaert, 40 roeden  
  beemdeken, ca. 1 lopst.  
  3 spints. in het Rootje  
  ¼ den Voorbosch, 1 lopst.  
  2 lopst. op het Groenvelt  
Ansems, Michiel schepen   
Goutsmits, Jan schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16v, fiche 1, rij 3 Taxatie (f ….. ) (niet afgemaakt) t.b.v. successierechten  7-1679 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dijck, Sr. Godefridus + (7-1679) erflater Brochem (Broechem)  
  ½ huijs, Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v t/m 18v, fiche 1, 
rij 3 

Taxatie (f 188-10 )  t.b.v. successierechten 12-12-1679 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goris, Jan + (14-11-1679) erflater Lagemierde  
  ¼ huijs, hoff en aengelag, ca. 

6 lopst., Lagemierde 
 

  ¼ de Baerschot, ca. 2 lopst.  
  ¼ de Heijlare, ca. 3 lopst.  
  ¼ den Baersen acker, ca. 1 

lopst. 
 

  ¼ den Boschacker, ca. 3 lops.  
  ¼ den Dries, ca. 1 lopst.  
  ¼ het Buchje, ca. 1 lopst.  
  ¼ de Doncken, ca. 2 lopst.  
den Armen van Hoogemierde rentgelder   
van Roij, Michiel rentgelder   
van de Sanden, (erfgen.) Adriaen rentgelders   
van Mol, (erfgen.) Mr. Jan rentgelders   
Aerts, Mijs rentheffer   
van Helmont, Joost schepen   
Dijckmans, Pieter schepen   
Kemps, Anthonij buurman   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
19 en 19v, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 22-11- negatief )  t.b.v. successierechten 14-2-1680 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Strobants, Catholijn Wouter +  
(26-1-1680) 

erflaatster Hoogemierde  

  1/6 huijs, schuur, aengelag, 6 
lopst., Hoogemierde 
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  1/6 beemt int Reusels broeck, 
1 ½ lopst. 

 

  1/6 heijvelt in de Sammele, 4 
lopst. 

 

  1/3 halve dries aende 
pastorie, 1 lopst. 

 

  1/3 driesken met de 
schuurplaets, ½ lopst. 

 

  1/3 den Veltacker, ca. 40 r.  
  1/3 den Steenacker, 1 lopst.  
  1/3 quaat heijvelt, ca. 2 lopst.  
den H.Geest van Hoogemierde rentheffer   
 cijns sHertogenbosch  
de benefitie / cijns van Everbode rentheffer   
cijns van Postel rentheffer   
de Vrou van Thoor (Thorn) renthefster   
Slingerlant rentmr. / rentheffer   
Wittens, Jan schepen   
Schoormans, Mathijs schepen   
Nieuwenhuijse, Pieter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 en 20v, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 328- )  t.b.v. successierechten 12-3-1680 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Maes, Hendrick Lafrais + (18-3-1680) erflater Hoogemierde  
  perc. groes en lant, ca. 3 

lopst., Hoogemierde 
 

  perc. ackerlant, ca. 5 spints.  
  beemt, ca. 80 roeden  
  dries, ca. 1 ½ lopst.  
  stuck lant, ca. 5 spints.  
  stuck lant, ca. 1 lopst.  
  ½ gebont in een schop  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Vrouw van Thoor (Thorn) renthefster   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Wittens, Jan president   
Schoormans, Mathijs schepen   
Nieuwenhuijsen, Pieter schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20v en 21, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 21-12-8 )  t.b.v. successierechten 20-3-1680 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Elisabeth + (26-2-1680) erflaatster Postel  
  ¼ huijsken en aengelagh, ca. 

70 roeden, Hoogemierde 
 

  lant inde Rispacker, ca. 1 lop.  
  ¼ den Reuselsen beemt, ca. 

40 roeden 
 

de Vrouw van Thoor (Thorn) renthefster   
Wittens, Jan president   
Schoormans, Mathijs schepen   
Nieuwenhuijsen, Pieter schepen   
Hobma, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v t/m 22v, fiche 1, 
rij 4 

Taxatie (f 120- )  t.b.v. successierechten 13-4-1680 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Jan Ariaen + (14-3-1680) erflater Hoogemierde  
  huijs, schuur en aengelagh, 5 

lopst., Hoogemierde 
 

  den Boght, ca. 2 ½ lopst.  
  den Vetten, ca. 1 ½ lopst.  
  perc. Lant, ca. 3 lopst.  
  den Hogen acker, 1 lopst.  
  den Bredenacker, ca. 1 lopst.  
  den Langen acker, ca. 40 r.  
  perc. heij en weij, ca. 1 lopst.  
  perc. Nieuwe erve, ca. ½ lop.  
Slingelant rentmr. / rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Wittens, Jan president   
Jansen, Mathijs schepen   
Nieuwenhuijsen, Pieter schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22v en 23, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 30- )  t.b.v. successierechten 15-5-1680 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Wouter + (20-4-1680) erflater int Marquesaet (Bergen op 
Zoom) 

 

  den Winckelbeempt, ca. 2 
lopst., Lagemierde 

 

  den Hogenwegh, 33 roeden  
  het Laer, ca. 2 lopst.  
Dijckmans, Pieter schepen   
Harmans, Harman schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 en 23v, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 20-12-8 )( ½ van het geheel) t.b.v. successierechten 28-6-1680 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijers, Maijken Goris + (11-6-1680) erflaatster int Haeghje bij Breda 
(Princenhage) 

 

  perc. inden Bocht, ca. 46 
roeden, Hoogemierde 

 

  perc. inde Veldacker, ca. 40 r.  
  perc. in een beemt op 

Hongeren , ca. 35 roeden 
 

  (deel) huijsinge inde Stadt 
met 1 à 2 roeden hoff 

 

  een quaat heijvelt, 1 ½ lopst.  
den H.Geest van Hoogemierde rentheffer   
Wittens, Jan president   
Schoormans, Mathij schepen   
Nieuwenhuijsen, Pieter schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
24, fiche 1, rij 4 Taxatie (f 70- )  t.b.v. successierechten 10-1680 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mijs, Pieter Joost + (26-9-1680) erflater Turnhout  
  den Solbergh, ca. 2 lopst., 

Lagemierde 
 

Wittens, Jan president   
Dijckmans, Pieter schepen   
Harmans, Harman schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24 t/m 25, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 168-5- )  t.b.v. successierechten 28-10-1680 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hellegers, Helleger Jan + (28-9-1680) erflater Hoogemierde  
  1/3 den Reijntjes bocht, 3 

lopst., Hoogemierde 
 

  turffschop  
  ¼ huijs, schuur, hoff en 

aengelag, ca. 9 lopst., 
Hoogemierde 

 

  ¼ de Vroukensackers, ca. 100 
roeden 

 

  ¼ het Vrouwenbeemdeken, 
ca. 50 roeden 

 

  ¼ den Opper, ca.. 3 lopst.  
  ¼ heijvelt, 2 lopst.  
Slingelant rentmr. / rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Wittens, Jan president   
Schoormans, Mathijs schepen   
Nieuwenhuijsen, Pieter schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25 t/m 26, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 79-9- ) ( 1/6 van het geheel) t.b.v. successierechten 2-12-1680 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmius, Allegonda + (29-10-1680) 
(Lemmens) 

erflaatster Hoogemierde  

 5 zusters / broers   
  ½ huijs, schuur, schop en 

aengelag, 2 ½ lopst., 
Hoogemierde 

 

  ½ den Keijlacker, 1 ½ lopst.  
  ½ den Kleijesacker, ca. 1 lop.  
  ½ bocht, 3 ½ lopst.  
  ½ den Loijacker, 1 lopst.  
  ½ den Steenacker, ca. 40 r.  
  ½ beemt en eusel daeraen, ca. 

1 ½ lopst. 
 

  ½ beempt opt Hoge met de 
eusel daeraen, 1 ½ lopst. 

 

  ½ den Hanerijt, ca. 40 roeden  
  ½ heijvelt, 50 roeden  
Slingerlant rentmr. / rentheffer   
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de Vrou van Thoor (Thorn) renthefster   
Verbruggen, (erfgen.) Goijert rentheffers   
Wittens, Jan president   
Schoormans, Mathijs schepen   
Nieuwenhuijsen, Pieter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 en 26v, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 37-7-negatief )  t.b.v. successierechten 16-12-1680 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mallens, Ferdinandus +  
(eind nov. 1680) 

erlater Rekum (Rekem)  

  1/6 huijs, hoff en aengelag, 
ca. 7 lopst., Hoogemierde 

 

  1/6 den Vrouwenacker, ca. 
1½ lopst. 

 

  den Opper, ca. 2 ½ lopst.  
  1/6 het Vrouwenbeemdeken, 

ca. 50 roeden 
 

  1/6 heijvelt, 1 lopst.  
Hendricx, Lijntje (van Tilburgh) renthefster Tilburg  
Huijbreghs, (kinderen) Steven rentheffers   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Slingerlant rentmr. / rentheffer   
Wittens, Jan president   
Schoormans, Mathijs schepen   
Nieuwenhuijsen, Pieter schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27 t/m 28, fiche 1,rij 5 Taxatie (2x) (f 91-8- en f 442-)  t.b.v. successierechten 4-7-1681 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasselt, Reijnier Huijbreghs +  
(10-6-1681) 

erflater Arendonk  

  ½ huijs en aengelag, ca. 2 ½ 
lopst., Hoogemierde 

 

  ½ de Rijten, ca. 2 ½ lopst.  
  het Rijtbeemdeken, ca. 40 r.  
  het Nieu erff, ca. 1 ½ lopst.  
  de Mijntjes stede, ca. 2 lopst.  
  beemt met een eersel daeraen 

inde Hoolstraet, ca. 1 lopst. 
 

het Comptoir van de Heer van Borssele rentheffer Geldermalsen  
Slingerlant rentmr. / rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
Maes, Jan schepen   
Schuijrmans, Jan schepen   
Harmans, Harman schepen   
Lemmens, Ariaen schepen   
Hobma, H. secretaris   
  ½ den Vloeijbeempt, ca. 1 ½ 

lopst., Lagemierde 
 

  stuck hoff , 8 roeden met een 
kleijn gebontje in een 
huijsken, Lagemierde 

 

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

Taxatie (f 47-19-)  t.b.v. successierechten 10-2-1682 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Pachijn + (11-1-1682) erflaatster Hoogemierde  
  1/3 quaije huijsinge en 

aengelag, ca. 4 lopst., 
Hoogemierde 

 

  1/3 den Stevens dries, ca. 3 
lopst. 

 

  1/3 beempt, ca.40 roeden  
  1/3 het Nieutvelt opt Hoogh, 

ca. 2 lopst. 
 

  1/3 heijvelt, ca. 1 lopst.  
  1/3 groes en lant, ca. 3 lopst.  
  1/3 perc. ackerlant, ca. 5 spint  
  1/3 beempt, ca. 80 roeden  
  1/3 dries, ca. 1 ½ lopst.  
  1/3 stuck lant, ca. 5 spints.  
  1/3 stuck lant, ca. 1 lopst.  
Lintworm ontvanger / rentheffer sHertogenbosch  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
van Geldermalsen, Jonker rentheffer Bosselaer  
de Vrou van Thoor (Thorn) renthefster   
het Clooster van Everbode rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
Wittens, Jan president   
Maes, Jan schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v en 31, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 11- negatief)  t.b.v. successierechten 20-6-1682 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Gerrit Willems +  
(20-5-1682) 

erflater Bavel  

  ½ kamer met ¼ schuur met 2 
lopst. 15 roeden aengelag, 
Hoogemierde 

 

  45 roeden in den Hogenacker  
  45 roeden in den Looacker  
  70 roeden in den Wouwer  
  ½ lopst. erff in het groot 

heijvelt 
 

Lemmens, Elisabeth Adriaen renthefster   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Geldermalsen, Jonc. rentheffer   
de Thoorse cijns rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
Slingelant rentmr. / rentheffer   
Wittens, Jan president   
Maes, Jan schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v en 32, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 30- negatief)  t.b.v. successierechten 30-10-1682 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Adriaen + (25-9-1682) erflater Lagemierde  
  vervallen huijsken en 

aengelag, ca. 1 lopst. , 
Lagemierde 

 

  den Voorsten acker, ca. 1 ½ 
lopst. 

 

  het heijvelt, ca. ½ lopst.  
  groes en landt, ca. ½ lopst.  
  ½ beemdeken in de Heijlaren, 

ca. 1 lopst. 
 

Willems, Elijsabeth Joris renthefster Hulsel  
Huijbregts, Jan rentheffer   
Slingelant rentmr. / rentheffer   
Geldermalsen rentmr. / rentheffer   
Hermans, Herman president   
Lemmens, Adriaen schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v en 33, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 13-10-)  t.b.v. successierechten 13-1-1683 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jacob Willem +  
(24-12-1682) 

erflater Hoogemierde  

  groes en landt, 5 ½ lopst., 
Hoogemierde 

kind v. Claes Jan Tijssen 

  part in Jan Tijsen beempt, ca. 
40 roeden 

 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
Bacx, Maria (doorgestreept) renthefster Turnhout  
van Geldermalsen rentheffer sHertogenbosch  
de Prelaet van Everbode rentheffer   
Maes, Jan schepen   
Schuijrmans, Jan schepen   
vanden Sande, Wouter schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33v en 34, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 152- negatief)  t.b.v. successierechten 17-2-1683 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Cornelis Peter + (14-1-1683) erflater Eersel  
  ½ huijsken, schopken en 

aengelagh, ca. 75 roeden, 
Lagemierde 

 

  de Looacker, ca. 1 lopst.  
  het Aerts ackerke, 25 roeden  
  het Aerts ackerke, 45 roeden  
  stuck beemt inde Doncken, 

45 roeden 
 

  de Verloren kost  
den Armen van Lagemierde rentheffer   
Jacobs, Marten rentheffer   
Hermans, Adriaen rentheffer   
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Claessen, Claes Peter rentheffer   
Claessen, Jan Peter rentheffer   
Harmans, Wouter Dircx rentheffer   
Slingelant rentmr. / rentheffer   
 schoolmr. / rentheffer   
Hermans, Herman president   
Lemmens, Adriaen schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v en 35, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 1-13-)  t.b.v. successierechten 29-9-1683 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Maria Bartholomeus + 
(30-8-1683) 

erflaatster Hoogemierde  

  1/6 huijs, hoff en aengelag, 
ca. 1 ½ lopst., Hoogemierde 

 

Verbruggen, Maijken renthefster Turnhout  
Beresteijn rentmr. / rentheffer   
Maes, Jan schepen   
Schuijrmans, Jan (Schuermans / 
Schuurmans) 

schepen   

vanden Sande, Wouter schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 en 35v, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 66-10-)  t.b.v. successierechten 20-11-1683 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Aerts, Aert Jan + (28-10-1683) erflater Hulsel  
  ¼ huijs, hoff en aengelag, ca. 

½ lopst., Hulsel 
 

  ¼ den Hannenboght, 1 lopst.  
  1/3 den Bogaert, 40 roeden  
  stuck groes in de Rootjes, 

gent. den Hoeck, ca. 1 lopst. 
 

  ¼ den Voorbosch, 1 lopst.  
  1 lopst. op het Groenvelt  
  1 lopst. opden Ackerbocht  
Ansems, Michiel schepen   
Goris, Gerrit Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 en 36v, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 116-) (niet afgemaakt) t.b.v. successierechten ± 11-1683 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Cornelis Adriaen +  
(28-10-1683) 

erflater Hoogemierde  

  huijs, schuur, hoff en 
aengelagh, ca. 3 lopst., 
Hoogemierde 

 

  het Groenlant, ca. 3 lopst.  
  de Vette, ca. 2 lopst.  
  het Venneke, 1 lopst.  
  ½ het Nieutvelt, ca. 30 roeden  
  den Breden acker, ca. 2 ½ 

lopst. 
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Joris, Adriaen rentheffer   
Martens, Maijken renthefster   
Slingelandt rentmr. / rentheffer   
van Geldermalsen rentmr. / rentheffer   

 
Einde april 2011 

 
 
 
 


