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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 en 1v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 2-10) t.b.v. successierechten 21-8-1685 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vander Voort, Peternella Willems + 
(5-7-1685) 

erflaatster Lagemierde  

  den Donckbeemt, ca. 1 ½ 
lopst., Lagemierde 

 

  den Looacker, ca. 1 ½ lopst.  
  1 lopst. opden Kouwenbergh 

inde Lemmensbocht 
 

  1/3 dries aende Aensteede, 40 
roeden 

 

  1/3 den Beeckenacker, 48 r.  
Sebastianij, Hendrick rentheffer Poppel  
Dijckmans, Jan Corstiaens rentheffer   
de Graeff van Walderen renth. (sinds 100 jr.)   
Slingelant rentmr. / rentheffer   
Hermans, Herman schepen   
Hermans, Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 t/m 3, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 125-) t.b.v. successierechten 23-5-1686 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Maria Mathijsse + 
(19-4-1686) 

erflaatster Lagemierde  

  ½ den Hogen dries, ca. 1 
lopst. 8 roeden, Lagemierde 

 

  ½ den Beersen acker, ca. 45 r.  
  ½ den Leemen acker, ca. 1 

lopst. 
 

  ½ den Donckbeempt met de 
Santhorst, 1 ½ lopst. 

 

  partje in den Heijlaren, 60 r.  
  camer van een huijs met ca. 7 

lopst. landt / groes 
 

van Geldermalsen, den Heer- rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
Hermans, Herman schepen   
Hermans, Adriaen schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v en 4, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 7-10-) t.b.v. successierechten 17-9-1686 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

…….., Elisabeth wed.v. Peter Aerts + 
(12-8-1686) 

erflaatster Dun (onder Hilvarenbeek)  

  ½ den Donckbeempt, 15 
roeden, Lagemierde 

 

  ½ het Gagelrijs, 1 lopst.  
Everbeurse chijs (Averbode) rentheffer   
Hermans, Herman schepen   
Hermans, Adriaen schepen   
Hobma, H. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v en 5, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 5-10-) t.b.v. successierechten 12-6-1687 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Maria + (16-5-1687) erflaatster Hulsel  
  1/7 in ½ huijsken, hoff, etc., 

ca. 1 ½ lopst., Hulsel 
 

  1/7 de Leegh, 1 lopst.  
  1/7 den Hannenbeemt, 1 ½ 

lopst. 
 

  1/7 den Stappert, 1 ½ lopst.  
  1/7 den Grooten acker, 1 ½ 

lopst. 
 

  1/7 den Artingh, 2 lopst.  
  1/7 quaat huijsken met ca. 1 

lopst. 
 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
van Geldermalsen, de Heer rentheffer   
het Clooster van St. Truijen rentheffer   
Ansems, Michiel schepen   
Goutsmits, Pieter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5v t/m 7, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 103-15-) (1/3 van het geheel 

in Lagemierde) 
t.b.v. successierechten 19-2-1688 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Marten Peter +  
(begr. 19-1-1688) 

erflater Lagemierde  

  huijs, schop, schuur en 
aengelagh, ca. 2 ½ lopst., 
Lagemierde 

 

  ½ huijs en aengelagh, 1 lopst. 
15 roeden, Lagemierde 

 

  den Mispelbocht, den 
Lijfreijsenbocht en het 
Voorlant, ca. 10 lopst. 

 

  den Daelacker met het 
Ronckerke en Lijs Huijpen 
beemt, ca. 6 ½ lopst. 

 

  het Rouken met het 
Leenbugtje en het 
Vetervelleken, ca. 7 ½ lopst. 

 

  den Buntacker met een 
heijbocht en het heijbuchtje, 
6 lopst. 15 roeden 

 

  den Doncker met de Horsten 
daeraen en een weijvelt, 8 
lopst. 

 

  de Els met het Diester 
beemdeken, 5 lopst. 

 

het Clooster van Everbode rentheffer   
Beresteijn rentmr. / rentheffer   
van Geldermalsen, de Heer rentheffer   
Slingerlant rentmr. / rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
den Armen van Reusel rentheffer   
Coolen, Jan schepen   
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Hendricks, Adriaen schepen   
Hobma, H. secretaris   
  ¼ huijsinge, schuur, schop en 

aengelagh, ca. 5 lopst., 
Hoogemierde 

 

 
geen overlijdens / erflaters 1689-1691 ? 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 en 8v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 184-) t.b.v. successierechten 23-2-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hubreghts, Lucia + (16-2-1692) 
(Huijbrechts) 

erflaatster Herentals  

  ½ huijsinge, schuur, schop, 
hof, Lagemierde 

 

  ½ stuck groes en lant, ca. 7 
lopst. 

 

  ½ het Gagelvelt, ca. 3 lopst.  
  den halven beemt, ca. 2 ½ 

lopst. 
 

  den Hasselt, ca. 2 ½ lopst.  
de Kerck van Lagemierde rentgeldster / 

renthefster 
  

den Armen van Lagemierde rentheffer   
Slingelant rentmr. / rentheffer   
Hendricx, Adriaen schepen   
Lemmens, Adriaen schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 en 9v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 110-18-) t.b.v. successierechten ± 3-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goris, Ariaen + (21-2-1692) erflater Lagemierde  
  ½ huijsinge, schuur en 

aengelagh, 1 ½ lopst., 
Lagemierde 

 

  ¼ den Ketellapper met de heij 
daeraen, ca. 45 roeden 

 

  ¼ den Bosacker, 45 roeden  
  ¼ den Beersen acker, ca. 20 r.  
  ¼ acker  
  ¼ het Weijken, 15 roeden  
  ¼ den Heijlarenbeemt  
  ¼ heij en weij  
den Armen van Hoogemierde rentgelder / rentheffer   
van Mol, (erfgen.) Jan rentgelders   
Slingelandt rentmr. / rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
den Armen van Lagemierde  rentheffer   
Lemmens, Adriaen schepen   
Hendricks, Adriaen schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 17-2-)(1/5 deel) t.b.v. successierechten 26-6-1692 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 164 
door E.A.M.Verspaandonk 

 4

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daenen, Bastiaen + (31-5-1692) erflater Reusel  
  huijs, schuur, hoff en 

aengelag, ca. 7 lopst., 
Hoogemierde 

 

  de Hoffstat met den Valacker 
met den beemt en het weijvelt 
en heijvelt, ca. 9 lopst. 

 

vanden Bergh, Marcelis schepen   
Luijten, Thomas schepen   
Bierens, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 10- negatief) t.b.v. successierechten 4-9-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crollen, Willem Jan + (26-7-1692) erflater Hoogemierde  
  acker, 2 ½ lopst., 

Hoogemierde 
 

  groes en hoff, ca. 1 lopst.  
Slingelant rentmr. / rentheffer   
vanden Bergh, Marcelis president   
Luijten, Thomas schepen   
Maes, Jan Jansen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 en 11v, fiche 1,rij 2 Taxatie (f 307-15-) t.b.v. successierechten 4-12-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Jan Jacops +  
(22-11-1692) 

erflater Lagemierde  

  ½ beemt aen ’t Berckestraetje 
, ca. 1 lopst. 15 roeden, 
Lagemierde 

 

  2/3 beemt, ca. 45 roeden  
  den Steenacker, ca. 75 roeden  
Joosten, Tanneke Jan rentgeldster   
van Herck, Steeven rentgelder Hulsel  
Huijbrechts, (erfgen.) Hendrick rentgelders   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Hendricks, Adriaen schepen   
Lemmens, Hendrick schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 en 12v, fiche 1,rij 2 Taxatie (f 24-) t.b.v. successierechten 22-12-1692 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansse, Catelijn + (begr. 9-12-1692) erflaatster Lagemierde  
  1/6 huijs, schuur en aengelag, 

ca. 4 lopst., Lagemierde 
 

  1/6 den Quaden dries, ca. 2 
lopst. 
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  1/6 de Braeck, ca. 5 lopst.  
  1/6 den Stuijtersbeemt met 

een heijvelt, ca. 2 lopst. 
 

  1/6 het Vonderbeemdeken, 
ca. 1 lopst. 

 

van Helmont, (erfgen.) Jan Jacops rentheffers   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
Slingelant rentmr. / rentheffer   
Lemmens, Adriaen schepen   
Hendricx, Adriaen schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13 en 13v, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 93-) t.b.v. successierechten 4-1693 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verschoten, Huijbert + (1-4-1693) erflater Breda  
  ¼ huijsinge, schuur, schop en 

aengelagh, Lagemierde 
 

  ¼ stuck landt, 7 lopst.  
  ¼ het Gagelvelt, ca. 3 lopst.  
  ¼ den halve beemt, ca. 2 ½ 

lopst. 
 

  ½ den Hasselt  
den Armen van Lagemierde rentheffer   
Slingelandt rentmr. / rentheffer   
Lemmens, Adriaen schepen   
Hendricx, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14, fiche 1, rij 3 Taxatie (f 50-) t.b.v. successierechten 27-5-1693 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Meus, Anneke + (8-5-1693) (Meeus) erflaatster Antwerpen  
  kapitaal f 50-, Hoogemierde  
vanden Bergh, Marcelis schepen   
Luijten, Thomas schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 t/m 15, fiche 1, rij 3 Taxatie (f 741-) t.b.v. successierechten 30-8-1693 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kemps, Hendrick + (begr. 15-8-1693) erflater Lagemierde  
den Armen van Lagemierde verkrijger huijs en aengelagh, ca. ½ 

lopst., Lagemierde 
 

  den Bosacker, ca. 1¼ lopst.  
  den Garstacker, ca. 4 lopst.  
  den Hogenbocht met het 

bochtje, ca. 2 ½ lopst. 
 

  den Zaerdonck met een 
weijvelt, ca. 4 lopst. 

 

  de Beerschote (beemdekens)  
het Corpus van Lagemierde rentgelder   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Lemmens, Adriaen schepen   
Hendricx, Adriaen schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 t/m 16, fiche 1, rij 3 Taxatie (f 189-) t.b.v. successierechten 22-10-1693 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Jan Stevens +  
(begr. 19-9-1693) 

erflater Hoogemierde  

  huijs en aengelagh, 
Hoogemierde 

 

  het Nieuvelt, ca. 3 lopst.  
  het Heesterven, ca. 2 lopst.  
  de Voorste beemt, ca. 1 ½ 

lopst. 
 

het Clooster van Everbode rentheffer   
Slingelant rentmr. / rentheffer   
den Arme van Hoogemierde rentheffer   
vanden Bergh, Marcelis schepen   
Maes, Jan Jansen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

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

Taxatie (f 93- negatief)( 1/5 deel) t.b.v. successierechten 19-4-1694 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jansen, Heijltje + (begr. 16-3-1694) erflaatster Hulsel ?  
  huijs, schuur en aengelagh, 

ca. 4 lopst., Hulsel 
 

  beemt, ca. 2 lopst.  
  den Smeelacker, ca. 3 lopst.  
  den Graght acker, ca. 2 lopst.  
  den Neeracker, ca. 4 lopst.  
den Armen van Lagemierde rentheffer   
Reijniers, Huijbrecht rentheffer   
Verbruggen, Peter rentheffer   
de Cort, Adriaen rentheffer Netersel  
van Helmont, (erfgen.) Jan Jacobs rentheffers   
den Armen van Hulsel rentheffer   
Goutsmets, Peter Laurens schepen   
Stapts, Hendrick schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v en 18, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 30-)( ½ van het geheel) t.b.v. successierechten 14-2-1695 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Gijsbert + (18-1-1695) erflater Dun (Hilvarenbeek)  
  beemt aen het Mierds broeck, 

ca. 1 ½ lopst., Lagemierde 
 

  weijvelt, ca. 3 lopst.  
Lemmens, Adriaen schepen   
Hendricx, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18v t/m 19v, fiche 1, 
rij 3 

Taxatie (f 45-5- negatief)( ½  van het 
geheel) 

t.b.v. successierechten 30-3-1695 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tielemans, Jacob + (2-1695 halfvasten) erflater Arendonk  
  huijs en aengelagh, ca. 6 

lopst., Hoogemierde 
 

  het Loo  
  den Hoogen acker met een 

kleijn ackerken daeraen 
 

  den Beeckacker en 
Ravenseijck daeraen 

 

  de Voortbeemt met den Voort  
Slingelant rentmr. / rentheffer   
de Vrou van Toor (Thorn) renthefster   
van Geldermalsen, de Heer rentheffer   
den Prelaet van Everbode rentheffer   
Tielemans, Jacob rentheffer   
Tielemans, Marten rentheffer   
vanden Bergh, Marcelis schepen   
Luijten, Thomas schepen   
Maes, Jan Jansen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 en 20v, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 39- negatief)(1/5 deel) t.b.v. successierechten 30-5-1695 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Marten Lavreijs +  
(25-4-1695) 

erflater Hulsel ?  

  huijs, schuur en aengelagh, 
ca. 4 lopst. , Hulsel 

 

  Sijnden groes, ca. 3 lopst.  
  ackerlant en groes, ca. 6 

lopst. 
 

het Comptoir van de Heer van Borsel rentheffer   
van Doren, (erfgen.) Marie rentheffers   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
den Armen van Hulsel rentheffer   
Goutsmits, Peeter schepen   
Staps, Hendrick (Stapts) schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 t/m 23v, fiche 1, rij 
4 

Taxatie (f 213- ) t.b.v. successierechten 20-6-1695 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Dirck Ariaen + (22-5-1695) erflater Lagemierde  
  ½ huijs, schuur, schop en 

aengelagh, ca. 11 lopst., 
Lagemierde 

 

  ½ den Werffacker, ca. 2 
lopst. met een deel int Groot 
heijvelt 

 

  ½ den Hulsbos, ca. 2 lopst. 
met een deel in een heijvelt 
op de Postelse kant 
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  ¼ den Stockacker, ca. 2 ½ 
lopst. met een bussel daeraen 

 

  ½ stuck groes in de Leegstee, 
ca. 3 lopst. 

 

  ½ den Donckbeemt, ½ lopst. 
met den Hoogemiertsen 
beemt 2 ½ lopst.  

 

  ¼ huijs, schuur, schop en 
aengelagh, ca. 4 lopst. , 
Lagemierde 

 

  ¼ den Martensacker, ca. 2 
lopst. met het Morteltje, ca. 1 
lopst. 

 

  ¼ den Aertsacker, ca. 2 lopst.  
  ¼ den Donckbeemt, ca. 1 

lopst. met het Rietbeemdeken 
, 1 lopst. met een weijveltje 

 

  ¼ het Voortje, 1 ½ lopst. met 
een eeusel daerbij 

 

  ½ het Brughbeemdeke, ca. 40 
roeden 

 

Leenderts, (erfgen.) Peeter rentgelders ¼ erfrente  
Andriessen, (erfgen.) Ariaen rentgelders    
Dijckmans, Frans rentgelder   
Dijckmans, Jan rentgelder   
Jacops, (erfgen.) Frais rentgelders Casteren  
Brievens, (erfgen.) Dirck rentgelders Reusel  
de Kercke van Lagemierde renthefster   
Lemmens, (erfgen.) Jan rentheffers   
den Graaf van Mallegom rentheffer   
het Comptoir van de Heer van Borsele rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde rentheffer   
Slingelant rentmr. / rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
vanden Bergh, Marcelis president   
Hendricx, Ariaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24 en 24v, fiche 1, rij 
4 

Taxatie (f 50-12-8 ) t.b.v. successierechten 2-7-1695 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Dirck + (31-5-1695) erflater Bladel  
  ¼ weijvelt, 1 ½ lopst., 

Lagemierde 
 

  ¼ het weijvelt, ca. 4 lopst., de 
Knol, ca. 4 lopst. 

 

  ¼ den Kolenacker, ca. 3 ½ 
lopst. 

 

  den Hulsbos, ca. 1 ½ lopst.  
Slingelant rentmr. / rentheffer   
de Domeijnen rentheffer   
Lemmens, Adriaen schepen   
Hendricx, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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25 en 25v, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 28-10 ) t.b.v. successierechten 11-10-1695 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swaenen, Jan + (begr. 9-9-1695) erflater Lagemierde ?  
  huijsken en aengelag, ca. 4 

lopst., Lagemierde 
 

  acker den Groenen wegh, ca. 
2 lopst. 

 

  de Schuermansacker, ca. 1 ½ 
lopst. 

 

de Kerck van Lagemierde renthefster   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
 kapelaan / rentheffer Arendonk  
Lemmens, Adriaen schepen   
Hendricx, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26 en 26v, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 23-5 ) t.b.v. successierechten 6-12-1695 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Jan + (begr. 10-11-1695) erflater Lagemierde  
 moeder / 7 zusters en 

broers 
  

  1/8 huijs, schuur en aengelag, 
ca. 8 lopst., Lagemierde 

 

  1/16 den Poppelaer, 2 ½ 
lopst. 

 

  1/8 den Konin(gs ?) hoeck, 
ca. 3 lopst. 

 

  1/8 den Schuermans acker, 
ca. 2 lopst. 

 

  1/8 den Langen acker met een 
heijvelt daeraen 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
Hendricx, Adriaen schepen   
Lemmens, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
27 en 27v, fiche 1,rij 5 Taxatie bij transport (tegen alimentatie) 

(f 40- negatief ) 
t.b.v. successierechten 16-1-1696 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ariaens, Maijken wed.v. Steven Jacobs 
(en kinderen) 

transportanten   

Dijkmans, Embrecht (en huijsvrouw) verkrijgers huijs, schuur en aengelag, ca. 
4 lopst., (Lagemierde) 

 

  den Langen acker, ca. 1 ½ 
lopst. 

 

  den Hangbeemt, ca. 3 ½ lops.  
  dries, ca. 3 lopst.  
  de Braeck, ca. 1 lopst.  
vanden Bergh, Goijaert rentheffer   
Castelijns, Leendert rentheffer   
Hermans, … rentheffer   
Blox, Jan rentheffer   
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den Armen van Lagemierde rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Bersteijn (Beresteijn) rentmr. / rentheffer   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
Hendricx, Ariaen schepen   
Lemmens, Ariaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28 en 28v, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 19-3-5 )( 1/12 deel) t.b.v. successierechten 7-4-1696 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, Joost Peeter +  
(begr. 28-2-1696) 

erflater Hulsel  

 vader / zusters en 
broers / 2 kind. van 
broers 

  

  het Vonderbroeck, ca. 1 ½ 
lopst., Hulsel 

de Aa (o), de erfgen. Jan 
Dircx Zelen (z), de erfgen. 
Steven Lavreijs (w), de 
erfgen. Jan Antonis (n) 

  den Schoutens acker, ca. 1 ½ 
lopst. 

Frans Jansen (o), de erfgen. 
Steven van Herck (z), de 
erfgen. Jan Antonis (w) 

  het Elsken, 1 lopst. de Aa (o), Hendrick Peeters 
(z), den selven (w), de erfgen. 
Steven van Herck (n) 

Luijten, Jan Jan Mathijs gelover / rentg. 1630 Hoogemierde  
Goutsmits, Peeter vader / schepen / 

inventarisant 
  

Stapts, Hendrick schepen   
vanden Bergh, Marcelis president   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28v, fiche 1, rij 5 Taxatie (f 0-9-10) t.b.v. successierechten 7-4-1696 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goutsmits, (kind) Lavreijs Peeter 
(begr. 5-3-1696) 

erflater Hulsel  

 zuster   
Goutsmits, Peeter momboir / 

inventarisant 
  

  goederen tot Netersel en 
Hulsel 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29 t/m 30, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 24 -5 )( 1/6 deel) t.b.v. successierechten 14-4-1696 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jan Nicolaes +  
(12-3-1696) 

erflater Hoogemierde  

 vader / 4 broers / 1 
zuster 

  

  huijs, schuur en aengelag, ca. 
14 lopst. 

Mattijs Jansen (o), de 
gemeijnte (z), de heij (w), 
Claes Leijtens (n) 
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  den Langen acker, ca. 5 lopst.  Hendrick Corstiaens (o), 
Hendrick Jacob Jacobs (z), 
den selven (w), Baltes Aerts 
(n) 

  beemt op ’t Paeijbroeck, ca. 2 
lopst. 

Antonij Verspeeck (o), de Aa 
(z), Matijs Verbruggen (w), 
de gem. loop (n) 

het Comptoir van Slingelant rentmr. / rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
de Kerck  van Hoogemierde renthefster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Schoormans, Claes Jan vader / inventarisant   
vanden Bergh, Marcelis president   
Maes, Jan Jansen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30 t/m 32v, fiche 1, rij 
5 

Taxatie (f 41-14- ) t.b.v. successierechten 28-5-1696 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Reijniers, Peeternel Huijbregt +  
(18-4-1696) 

erflaatster Hulsel ?  

 4 broers / zusters   
  1/25 quaat huijsken, schuur 

en aengelag, ca. 4 lopst., 
Hulsel 

Gerit Jan Goris (o), de 
gemeijnt (z), deselve (w),  
Willem Jansen (n) 

  1/25 den Santvoort, ca. 2 
lopst. 

Anneken Sweerts (o), de Aa 
(z), de gem. straet (w), Jan 
Hendrick Sweerts (n) 

  1/25 den Smeelacker, ca. 3 
lopst. 

de gemeijnt (o), Jan Stevens 
(z), Frais Stevens (w), 
Leendert Claes (n) 

  1/25 den Graftacker, ca. 2 
lopst. 

de erfgen. Jan Peeters (o), een 
leijwegh (z), Frais Stevens 
(w), een leijwegh (n) 

  1/25 den Neren acker, ca. 4 
lopst. 

Phlip Lamberts (o), de erfgen. 
Jan Peeters (z), den ackerweg 
(w), Willem Jansen (n) 

  1/10 schuur met aengelag, ca. 
6 ½ lopst., Hoogemierde 

Jan Peeter Schuermans (o), 
Ariaen Tielemans (z), Wouter 
Gerets (w), de gemeijnt (n) 

  1/10 het Morteltje, ca. 2 ½ 
lopst. 

het Klooster van Everbode 
(o), Geret Snijders (z), Meus 
Hendricx (w), de erfgen. 
Wouter Jacobsen 

  1/10 den Hoogen acker, ca. 5 
lopst. 

het Klooster van Everbode 
(o), deselve (z), Hendrick 
Ariaens (w), de gem.straet (n) 

  1/10 den Lammerboght, ca. 2 
lopst., Lagemierde 

Korstiaen Dijckmans (o), 
Antonij van Tongeren (z, n), 
de ackerstraet (w) 

  1/10 de Vloeijbeemt de meulegraft (molengracht ) 
(o), de Aa (z), Jan van Dun 
(w), de gem. wegh (n) 

  1/10 ? het Weijvelt, 1 lopst. Hendrick Wittens (o), de 
gemeijnte (z), Jan Willem 
Plompen (w), de Aa (n) 

Beresteijn rentmr. / rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
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Reijniers, Huijbregt  vader / inventarisant   
Luijten, Thomas schepen   
Maes, Jan Jansen schepen   
Hendricks, Adriaen schepen   
Lemmens, Adriaen schepen   
Goutsmits, Peeter schepen   
Staps, Hendrick schepen   
vanden Bergh, Marcelis president   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 t/m 34, fiche 2, rij 1 Taxatie (f 47-14- )( 1/3 deel) t.b.v. successierechten 30-5-1696 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leenders, Leendert + (begr. 5-5-1696) erflater Lagemierde ?  
 1 zuster / 1 broer   
  quaat huijsken, schuurken en 

aengelag, ca. 5 lopst., 
Lagemierde 

Willem de Rooij (o), 
Leendert Kuijpers (z), Ariaen 
Hendricx (w), de gem. straet 
(n) 

  beemdeken met een quaat 
heijvelt, ca. 3 lopst. 

Dirck Leijten (o), de 
molendijck (z), de Aa (w), 
Peeter Meus (n) 

  de Braeck, ca. ¾ lopst. Steven Dielis (o), de gem. 
heijde (z), Embregt Dijkmans 
(w), den selven (n) 

  het Braeckxken, ca. ¾ lopst. Willem de Rooij (o), den 
selven (z), de gemeijnt (w), 
Peeter Meus (n) 

  het Eerseltje, ca. ½ lopst. Iken Jan Dircks (o), Francijn 
Kevelaers (z), Peeter Meis 
(Mijs)(w), Ariaen Swaenen 
(n) 

het Comptoir van de Heer van Borssel rentheffer   
het Comptoir van de Heer Slingelant rentheffer   
Hendricks, Adriaen schepen   
vanden Bergh, Marcelis president   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v en 35, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 17-)( 1/3 deel) t.b.v. successierechten 2-6-1696 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dommelen, Marij Marcelis + 
(begr. 30-4-1696) 

erflaatster Hoogemierde  

 2 broers   
  huijs, schuur en aengelag, ca. 

14 lopst., Hoogemierde 
de gem. straet (o), de 
gemeijnt (w), Jan Maes (z),  
de kind. Servaes Wouters (n) 

  het Gijske, 1 lopst. de kind. Servaes Wouters (o), 
Wouter Marcelis (z), Klaes 
Leijtens (w), Ariaen Crollen 
(n) 

vanden Bergh, (erfgen.) Govert rentheffers Turnhout  
het Comptoir van de Domijnen rentheffer   
Marcelis, Hendrick erfgen. / inventarisant   
vanden Bergh, Marcelis president   
Maes, Jan Jansen schepen   



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 164 
door E.A.M.Verspaandonk 

 13

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35v en 36, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 12- negatief) t.b.v. successierechten 20-10-1696 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Joost + (begr. 15-11-1696) erflater Lagemierde  
 1 broer / 1 zuster   
  1/3 huijske en aengelag, ca. 

40 roeden, Lagemierde 
de gem. straet (o), sLants 
hoeve (z), de kind. Frais 
Peeters (w), de wed. Jan 
Peeters (n) 

  1/3 den Haverdries, ca. 2 ½ 
lopst. 

de gemeijnt (o), Joost van 
Helmont (z), Jan Coolen (w), 
sLants hoeve (n) 

het Comptoir van de Heer Lintworm rentheffer   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
Lemmens, Adriaen schepen   
Peeters, Herman schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v, fiche 2, rij 2 Taxatie (f 8-) t.b.v. successierechten 30-12-1696 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Antonis, Jenneke + (…-11-1696) erflaatster Ginneken  
  den Beijen (acker) (Beijer ?), 

ca. 1 ½ lopst., Lagemierde 
Gijsbert Willems (o, w), den 
selven (z), de tafele der 
Armen (n) 

het Comptoir van de Heer van Borssele rentheffer   
Aerts, Baltes erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Adriaen schepen   
Peeters, Herman schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 t/m 38v, fiche 2, rij 
2 

Taxatie (f 94-14-) t.b.v. successierechten 8-2-1697 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Wouter Jacobs + 
(begr. 16-1-1697) 

erflater Lagemierde  

  huijs, schuur en aengelag, ca. 
1 ¼ lopst., Lagemierde 

Jan Joost Mijs (o), Peeter 
Swanen (z, n), de gem. straet 
(w) 

  kamer met aengelag, ca. 2 
lopst., Lagemierde 

Jan Joost Mijs / Wouter 
Joosten (o), de Heer 
Winterooij (z), sijn selfs(n,w) 

  schuur met aengelag, ca. 2 
lopst. 

Jacob Flipsen / sijn selfs (o), 
Ariaen Somers (z, w), Jacob 
Flipsen (n) 

  het Kleijn ackerke, ca. 1 
lopst. 

de Heer Winterooij (o, n), 
Jacob Flipsen / Herman 
Peeters (z) 

  den Neeskens acker, ca. 1 
lopst. 

sLants Hoeve (o), de Heer 
Winterooij (z), Antoni 
Michielsen (w), Herman 
Peeters (n) 
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  den Ojevaersnest, ca. 1 ¼ 
lopst. 

Herman Peeters (o), Jan Joost 
Mijs (z), den Hooge wegh 
(w), Jan Kieboom (n) 

  den Hogenwegh, ca. 3 lopst. den hogenweg (o), Wouter 
Joosten (z, n), Jan Sweerts 
(w) 

  den Steenacker, ca. 1 ½ lopst. de gem. straet (o), Catrijn 
Wouters (z), den Broekkant 
(w), de Heer Winterooij (n) 

  het Kleijn Steenackerken, ca. 
1 ¼ lopst. 

Herman Hermans (o), de 
Heer Winterooij (z), den 
Broekkant (w), Hermans (n) 

  den heelen beemt, ca. 2 lopst. Jan Peeters (o, z), de gemeijnt 
(w), Wouter Joost Mijs (n) 

  Jan van Mierts beemdeken, 
ca. 2 lopst. 

den Broekkant (o), Jan 
Sweerts (z), de gemeijnt (w), 
Tomas den hoevenaer (n) 

  den Mierdmans acker, ca. 2 
lopst. 

Hermans (o, w), Wouter 
Joosten / Jan Mijs (z), de 
erfgen. Willem Matteus (n) 

  landt op het Laer  
het Corpus van Lagemierde rentgelder   
Mijs, Wouter Joost rentgelder   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir van Beresteijn rentmr. / rentheffer   
het Klooster van Everbode rentheffer   
een infermerij tot Herentals rentheffer Herentals  
Lemmens, Adriaen schepen   
Peeters, Herman schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39 t/m 40, fiche 2, rij 2 Taxatie (f 5-13-)( 1/10 deel) t.b.v. successierechten 11-5-1697 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Margriet Cornelis + 
(begr. 9-4-1697) 

erflaatster Dun (Hilvarenbeek)  

  Jan Jaenen heijvelt met den 
Brod en den Houtert daeraen, 
ca. 8 lopst., Lagemierde 

de gem. heijde (o), Herman 
Peeters (z), Hendrik 
Verbaendert (w), de gem. 
straet (n) 

  den Grieten beemt, ca. 1 ½ 
lopst. 

Gijsbert van Dun (o), den 
selven (z), de heijde (w), sijn 
selfs / Hendrick Verbaendert 
(n) 

  het Peersbroek en Gagelrijs, 
ca. 3 lopst. 

Herman Peeters (o), Jan 
Wouter Kolen (z), de heijde 
(w), Gijsbert van Dun (n) 

Postelse cijns    
het Clooster van Everbode rentheffer   
Lemmens, Adriaen schepen   
Peeters, Herman schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40 t/m 41v, fiche 2, rij 
2 

Taxatie (f 21-17-)( 1/10 deel) t.b.v. successierechten 16-5-1697 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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vanden Berg, Wouter Peeters + 
(begr. 21-4-1697) 

erflater Hoogemierde  

  ½ huijs, schuur en aengelag, 
ca. 5 lopst., Hoogemierde 

Jan Jansen Maes / sijn selfs 
(o), Mattijs Verbruggen (z), 
Antoni Verspeeck (w), 
Marcelis vanden Bergh (n) 

  ( ½ ? )den Bogt met den 
Looacker met het 
Steenackerke, ca. 6 lopst. 

ander deel (o), de gem. straet 
(z), Jan Hermans (w), de 
erfgen. Mattijs Verbruggen 
(n) 

  ( ½ ?)den Nieuwe acker, ca. 1 
lopst. 

Jan vande Sande (o), ander 
deel (z), de erfgen. Heijltje 
Mierdmans (w), Mattijs 
Verbruggen (n) 

  beemt met de eeusels 
daeraen, ca. 5 lopst. 

Jan Wouter Lemmens (o), de 
gem. heijde (z), Klaes 
Leijtens (w), de heijde (n) 

de Kerck van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir van Slingelandt rentmr. / rentheffer   
Postelse cijns    
Thoorse cijns    
Lemmens, Jan Wouter momboir / 

inventarisant 
  

vanden Bergh, Marcelis president   
Maes, Jan Jansen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41v t/m 42v, fiche 2, 
rij 2 

Taxatie (f 2-)  t.b.v. successierechten 14-11-1697 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Daniels, Maijken + (begr. 6-10-1697) erflaatster Hulsel  
  ½ huijske en aengelag, ca. 11 

lopst., Hulsel 
Ariaen Cornelis (o), Willem 
Janssen (z), Hendrick Staps 
(w), de gem. straet (n) 

  ½ het Berouwsel de gem. heijde (o), Nijs 
Daniels (z), den selven (w), 
de heijde (n) 

  ½ perc. quade groes, ca. 50 r. Cornelis Goris (o), Nijs 
Leenders (z), de heijde (n, w) 

Rijsbos, (erfgen.) Mr. Jan rentheffers   
de tafele der Armen tot Netersel rentheffer Netersel  
de tafele der Armen tot Hulsel rentheffer   
Jansen, Aert erfgen. / inventarisant   
Goutsmits, Peeter schepen   
Ansems, Michiel schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
43 t/m 44, fiche 2, rij 3 Taxatie (f 38-15-) ( ½ deel) t.b.v. successierechten 30-9-1698 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dommelen, Dirck Marcelis + 
 (begr. 1-9-1698) 

erflater Hoogemierde  

  een quaat vervallen huijsken, 
schuurke en aengelag, ca. 14 
lopst., Hoogemierde 

de gem. straet (o), Jan Jans 
Maes e.a. (z), de gemeijnt (w) 
, Wouter Marcelis e.a. (n) 
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  ’t Gijsken, ca. 1 ½ lopst. Hendrick Servaessen (o), 
Wouter vande Sande (z), 
Ariaen Joris e.a. (w), Phlips 
van Gorop (n) 

vanden Bergh, (erfgen.) Goijaert rentheffers   
het Comptoir van de Domeijnen rentheffer   
Marcelis, Hendrick erfgen. / inventarisant   
Maes, Jan Jansen president   
Luijten, Thomas schepen   
Leijtens, Hendrick schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v, fiche 2, rij 3 Taxatie (f 20-)  t.b.v. successierechten 20-10-1698 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stevens, Jan + (begr. 13-9-1698) erflater Hoogemierde  
  kapitaal f 20-  
Maes, Jan Jansen president   
Luijten, Thomas schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 en 45v, fiche 2,rij 3 Taxatie (f 20-) ( 1/3 deel) t.b.v. successierechten 17-3-1699 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Nijssen, Corstiaen + (begr. 10-3-1699) erflater Hulsel  
  een vervallen huijsken en 

aengelag, ca. 15 roeden, 
Hulsel 

de gem. straet (o, z), Jan 
Sweers (n), de erfgen. Steven 
van Herck (w) 

  perc. groes en lant, ca. 1 
lopst. 

Berent van Dorste (o), Peeter 
Dircx (z, n), de gem. straet 
(w) 

Nijssen, Cornelis erfgen./ inventarisant   
Ansems, Michiel schepen   
Stevens, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
46 t/m 47v, fiche 2, rij 
3 

Taxatie (f 111-) ( ¼  deel) t.b.v. successierechten 30-10-1699 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dielis, Hendrick + (13-10-1699) erflater Postel  
  huijs, schuur, schop en 

aengelag, ca. 5 lopst., 
Hoogemierde 

de gemeijnte (o, w), Hendrick 
Joris (z), de erfgen. (n) 

  den Leijacker, ca. 1 lopst. 10 
roeden 

Jan Maes (o), Goijaert 
Ariaens (z), de gem. straet 
(w), Jacob Bartolomeus (n) 

  den Valacker, ca. 1 ½ lopst. Hendrick Janssen (o), 
Hendrick Joris (z), de gem. 
straet (w), Jan Martens (n) 

  het Steijken, ca. 1 lopst. 10 r. de erfgen. Steijntje van Mol 
(o), de gem. straet (z, w, n) 

  de Leurrijt, ca. 45 roeden Goijaert Ariaens (o, w), de 
erfgen. Jan Peeters (z), het 
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Clooster van Everbode (w ??) 
  opgaande bomen  
het Comptoir van de Heer Slingelant rentheffer   
het Comptoir van de Heer Beresteijn rentheffer   
het Clooster van Everbode rentheffer   
Dielis, Peeter Jan erfgen. / inventarisant   
Marcelis, Wouter (vande Sande) president   
Verspeeck, Antoni (vander Speeck) schepen   
Stelt, Ns. secretaris   
  kapitaal tot Reusel  
Verspaendoncq, (kind) Hendrick rentgelder   
van……., Thomas rentgelder   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 t/m 51, fiche 2, rij 4 Taxatie (f 155- 16-6 )  t.b.v. successierechten 17-8-1700 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swanen, Willem Adriaens + (….1700) erflater Antwerpen  
  1/8 huijs, schuur, schop en 

aengelag, ca. 7 ½ lopst., 
Lagemierde 

Peeter Coppens (o), de gem. 
straet (z), Jan van Dun (w, n) 

  1/8 landt in den Hasselt, ca. 2 
lopst. 26 roeden 

de Hasseltstraet (o), Jan 
Willems (z), Dirck Leijten 
(w, n) 

  1/8 den Hasselt, 2 lopst. 11 
roeden 

het Hasseltstraetje (o), Peeter 
Bartolomeus (z), de erfgen. 
Jan Aerts (w, n) 

  1/8 den Hasselt, ca. 4 lopst. het heijvelt (o), Aert Duijsers 
(z), Herman Hermans (w), 
een heijvelt (n) 

  1/8 de Braeck, ca. 1 ½ lopst. Jan van Dun (o), den selven 
(z), de straet (w), Michiel 
Verhagen (n) 

  1/8 den Schuermansacker, ca. 
2 lopst. 44 roeden 

Gijsbert Huijsmans (o), 
Peeter Bartolomeus (z), de 
gemeijnt (w), Iken Leijten (n) 

  1/8 den Meijbeemt, ca. 3 
lopst. 2 roeden 

de heij (o), Peeter 
Bartolomeus (z), de Aa (w), 
Jan Willems (n) 

  1/8 Griet Meijs beemt, ca. 1 
lopst. 55 roeden 

Herman Hermans (o), 
Gijsbert Willems (z), ’t 
straetje (w), Iken Leijtens (n) 

  1/8 de Hulselse heijvelden, 
ca. 1 lopst. 

Gijsbert Willems (o), Jan van 
Dun (z), de erfgen. Michiel 
Bartolomeus (w) 

  ¼ vervallen huijsken en 
aengelag, ca. 8 lopst., 
Lagemierde 

Lijn Peeter Willems (o), de 
gem. straet (z), Jan Plompen 
(w), de Aa (n) 

  ¼ Kleijn ackerken, 2 lopst. 2 
roeden 

den ackerweg (o), Jan 
Willems (z), den Grunen 
(groene) wegh (w), Antoni 
van Tongeren (n) 

het Corpus van Lagemierde rentgelder   
de Kerck van Lagemierde renthefster   
de tafel der Armen van Lagemierde renthefster   
het Comptoir van Slingelant rentmr. / rentheffer   
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
Swaenen, Jacob inventarisant   
Duijsers, Aert schepen   
van Tongeren, Antoni schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
51v t/m 53, fiche 2, rij 
4 

Taxatie (f 131-14 )  t.b.v. successierechten 9-5-1701 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bierens, Peeter + (…-4-1701) erflater Hoogemierde  
  (deel van ) ½ huijs, schuur en 

aengelag, ca. 4 lopst. 33 
roeden, Hoogemierde 

sijn selfs (z, n), de gem. straet 
(w) 

  (deel van )den Maesacker, ca. 
7 lopst. 

Hendrick Servaes (o), 
Hendrick Leijtens (z), sijn 
selfs (w), Willem vanden 
Eijnde (n) 

  (deel van ) den Kalverbogt, 
ca. 1 lopst. 27 roeden 

de gem. straet (o), Jan 
Wittens (z), Wouter vande 
Zande (w), ander deel (n) 

  (deel van ) den Grooten 
beemt, 2 lopst. 14 roeden 

de Aa (o), de wed. Cornelis 
Thomas (z), Jan Lemmens 
(w), Heijltje Schoormans (n) 

  (deel van ) een heijvelt, 1 
lopst. 

Jan Wouters (o, w), Jan 
Lemmens (z), de gem.weg (n) 

  (deel van )den Rusacker, 2 
lopst. 6 roeden 

Jan Lemmens (o, z), Dielis 
Schuermans (w), Ariaen 
Crollen (n) 

het Clooster van Everbode rentheffer   
de tafele der Armen van Lagemierde renthefster   
de tafele der Armen van Hoogemierde renthefster   
Bierens, Dielis erfgen. / inventarisant   
vande Sande, Wouter president   
vander Speeck, Anthoni schepen   
Mertens, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v t/m 55v, fiche 2, 
rij 4 

Taxatie (f 35-41-8 ) (1/12 deel) t.b.v. successierechten 28-5-1701 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Jenneken Jan + (begr. …1701) erflaatster Hoogemierde  
  huijs, schuur, hof en 

aengelag, 6 lopst. 50 roeden, 
Hoogemierde 

Pauwels Janssen (o), Antoni 
Verspeeck (z), de erfgen. 
Hendrick Corstiaens (w), de 
gem. straet (n) 

  den Vijghkorf, ca. 1 lopst. 47 
roeden 

de wed. Hendrick Jacobs (o), 
de gem. straet (z), Maijken 
Martens (w), Ariaen Krolle 
(n) 

  het Loo, ca. 4 lopst. 7 roeden Steven Martens (o), Ariaen 
Joris (z), de wed. Jan 
Lemmens (w), Jan Dielis (n) 

  de Sammeling, ca. 2 lopst. sLants Hoeve (o), de erfgen. 
Wouter Stroobants (z), de 
heijde (n) 

  Eeusel, ca. 3 lopst. Hendrick Leijten (o), de 
erfgen. Wouter Stroobants (z) 
, de gem. heij (w, n) 

de tafele der Armen van Hoogemierde renthefster   
de tafele der Armen van Lagemierde renthefster   
het Comptoir van Slingelant rentmr. / rentheffer   
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het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
de Vrou van Toor (Thorn) renthefster   
vande Sande, Wouter president   
vander Speeck, Anthoni schepen   
Mertens, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56 t/m 57, fiche 2, rij 5 Taxatie (f 126-11-10 )  t.b.v. successierechten 1-7-1701 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bartolomeus, Jan + (……. 1701) erflater Hoogemierde  
  ½ huijs, schuur en aengelag, 

2 lopst., Hoogemierde 
 

  ½ den Bosacker, ca. 4 lopst. Jan Martens (o), Peeter 
Lamberts (z), Jan 
Verspreeuwel (w) den selven 
(n) 

  ½ den Leijacker, 2 ½ lopst. de prelaet van Everbode (o, 
n), Jan Dielis (z), de gem. 
straet (w) 

  ½ beemt met een eeusel, 5 
lopst. 4 roeden 

de Aa (o), Jenneken Lammers 
(z), Jan van der Aa (w), het 
Clooster van Everbode (n) 

Cnobbaerts, Johanna renthefster   
Bartolomeus, Jacob erfgen. / inventarisant   
vande Sande, Wouter president   
vander Speeck, Anthoni schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
57v t/m …, fiche 2, rij 
5 

Taxatie (f …. )  t.b.v. successierechten 
(niet compleet) 

1701 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Hendrick + (…… 1701 ?) erflater Hoogemierde  
  ½ kamer, schuur, kleijn 

stalleke en aengelag, ca. 2 
lopst. 

de gemeijnte (o, n, w), 
Goijaert van Gorop (z) 

  ½ de Reepen, 4 lopst. 28 
roeden 

Dirk van Mol (o), Jan Dielis 
(z), de erfgen. Huijbert Reijns 
(w), Jan Martens (n) 

  ½ den Hoogen acker, 42 
roeden 

kind v. Michiel Peeters (o), 
Jacobs Wouters (z), Willem 
vanden Eijnde (w), Maijke 
Martens (n) 

  ½ den Voort, ca. 36 roeden Hendrik Joris (o), Goijaert 
Ariaens (z), Wouter Joris (w), 
de Goorloop (n) 

  ½ den Geeracker, 2 lopst. 30 
roeden 

de gem. straet (o), Dirk van 
Mol (z), Jan Martens (w), Jan 
Dielis (n) 

  ½ den Voortstraetbeemt, 1 
lopst. 20 roeden 

Jacob Flipsen (o), Joost 
Jacobs (z), de Aa (w), 
Herman Peeters (n) 

  ¼ huijsken, schuur en 
aengelag, 42 roeden 

de erfgen. Maijken Hendricx 
(o), den selven (z, w), de 
gemeijnt (n) 
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  ½ de Hofstat, 1 lopst. 55 
roeden 

de gem. straet (o), Hendrik 
Joris (z), de Prelaet van 
Everbode (w), Jan Dielis (n) 

  ¼ den Voorsten beekacker, 1 
lopst. 40 roeden 

Jan van Mol (o), de erfgen. 
Lambregt Verhagen (z), 
Goijaert Ariaens (w), de gem. 
straet (n)  

  ¼ de Rijt, 2 lopst. 24 roeden Hendrik Mierdmans (o, n), de 
erfgen. Maijken Hendricx (z), 
de erfgen. Adriaen 
Mierdmans (w) 

  ½ dries bij den hoef, 52 
roeden 

Wouter vande Sande (o, z), 
Jan Dielis / de gem. straet 
(w),  de gemeijnt (n) 

  ¼ den Louten acker (Luijten 
acker ?), 2 lopst. 29 roeden 

het Clooster van Everbode (o, 
n), een ackerwech (z), 
Maijken Hendricx (w) 

  ½ perc. Nieuwe erve, 4 lopst. 
40 roeden 

de gemeijnt 

het Comptoir van de Heer Slingelant rentmr. / rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
de tafele der Armen van Hoogemierde renthefster   
cijns tot Everbode    
het Capittel van Oirschot rentheffer   

 
Einde april 2011 

 
 
 
 


