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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 3, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 5-19-12 negatief ) (1/6 deel) t.b.v. Successierechten 15-10-1701 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Catlijn + (…..-1701) erflaatster Hilvarenbeek  
  huijs, schuur en aengelag, ca. 

3 lopst., Hulsel 
Frans Hulsmans (o), de 
erfgen. Steven Goutsmits (z), 
de erfgen. Peeter Goutsmits 
(n) 

  den Groot acker, ca. 2 lopst. de gem. wech (o, w), Jan 
Goutsmits (z), Jacob Daniels 
(n) 

  den Stappert, 1 ½ lopst. de erfgen. Jan Peeter Joosten 
(o), Jan Goutsmits (z, n), een 
leijwech (w) 

  den Artingh acker, ca. 1 ½ 
lopst. 

een kerkpat (o), sLants Hoeve 
(z), de gem. straet (w), de 
erfgen. Peeter Diricx (n) 

  een quaat vervallen huijsken 
met een hof, ca. 15 roeden, 
Hulsel 

Jacob Janssen (o), de gem. 
straet (z), Phlips Lamberts 
(w), Leendert Klaessen (n) 

  den Houter ? beemt, 1½ lopst. Jan Goutsmits (o), Peeter 
Goutsmits (z), de erfgen. 
Peeter Peeters (w) 

  de Geleeg, ca. 1 lopst. de gem. straet (o), Bartel 
Coninx (z), de Aa (w) 

van Helmont, (erfgen.) Phlips rentheffers   
de tafele der Armen van Hulsel renthefster   
van Dessel, Wouter rentheffer Reusel  
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
de Prelaet van St. Truijen rentheffer   
de Vrou van Thoor (Thorn) renthefster   
van Herck, Cornelis erfgen. / inventarisant   
Ansems, Michiel schepen   
Cornelis, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3v t/m 4v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 40-10 negatief ) ( ¼  deel) t.b.v. Successierechten 28-10-1701 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beecke, Lijsbet Nicolaes + (……1701) erflaatster Hoogemierde  
  den Cleijsacker, ca. 3 lopst., 

Hoogemierde 
Hendrick Lavreijssen 
(o,w,z,n) 

  den Colle steede, ca. 50 
roeden 

 

het Comptoir der beursen rentheffer   
het Comptoir van Slingelandt rentmr. / rentheffer   
de tafele der Armen van Hoogemierde renthefster   
Beecke, Jacob erfgen./ inventarisant   
vanden Bergh, Marcelis president   
Schoormans, Jan Mattijs schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 t/m 6v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 33-15-10 negatief ) (1/3  deel) t.b.v. Successierechten 28-12-1701 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jacobs, Mari + (…….. 1701) erflaatster Hoogemierde  
  quaat huijsken, schopken en 

aengelag, ca. 4 ½ lopst. in de 
Arendonkse straet, 
Hoogemierde 

 

  den Reuselsen beemt, 3 lopst. Antoni Verspeeck (o), de 
kind. Peeter vanden Bergh (z) 
, Jan Mattijs Schoormans (w), 
de gem. heijde (n) 

  acker achter in de aensteede, 
ca. 2 lopst. 

 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
den Armen van Netersel rentheffer   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
Jacobs, Adriaen erfgen. / inventarisant   
vanden Bergh, Marcelis president   
Verspeeck, Anthoni (vander Speeck) schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
6v en 7, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 6-10 )  t.b.v. Successierechten 17-1-1702 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Lauwreijs + (…..1701?) erflater Vessem  
  den Neren acker, ca. 30 

roeden, Hulsel 
Michiel Ansems (o), Jan 
Stevens (z, n), ander deel (w) 

  perc. groesvelt, ca. ½ lopst. Hendrick Staps (o), ander 
deel (z, n), Jacob Janssen (w) 

Jans, Bartel ? erfgen. / inventarisant   
Ansems, Michiel schepen   
Cornelis, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v en 8, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 9-12-14 )  t.b.v. Successierechten 8-7-1702 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peters, Willem Cornelis + (…..-1702) erflater Dun (Hilvarenbeek)  
  weijvelt  aen ’t Peertsbroeck, 

ca. 3 lopst. met het Gagelrijs, 
Lagemierde 

 

  1/8 Jan Jaenen heijvelt met 
den Brod en Houtert, ca. 8 
lopst. 

 

  1/8 den Grietten beemt, ca. 3 
lopst. 

 

Lemmens, Adriaen schepen   
Dijkmans, Embrecht schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 en 8v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 3-10 )  t.b.v. Successierechten 25-10-1702 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beersmans, Jan Niclaes + (…..- 1702) erflater Asbeecq (Esbeek)  
  ½ het Kruijsvelt, ca. 2 lopst., 

Lagemierde 
de Aa (o), de vroente (z, w) 

  ½ perc. heijde en weijde, ca. 
2 lopst. 

de vroente (o, z, w), Jan 
Martens (n) 

Sweens, Niclaes (i.n.v. vrouw) erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Adriaen schepen   
Dijckmans, Embrecht schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 t/m 10, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 64-12-8 )  t.b.v. Successierechten 2-11-1702 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Somers, Mari + (…-10-1702) erflaatster Lagemierde  
  ¼ huijsinge, schuur, schop en 

aengelag, ca. 10 roeden, 
Lagemierde 

 

  ¼ den Boght, ca. 7 lopst.  
  ¼ het Gagelvelt, ca. 3 lopst.  
  ¼ den halven beemt, ca. 2 ½ 

lopst. 
 

Slingelandt, .. rentmr. / rentheffer   
de Domeijnen rentheffer   
Somers, Adriaen erfgen./ inventarisant   
Lemmens, Adriaen schepen   
Dijckmans, Embrecht schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 en 10v, fiche 1,rij 2 Taxatie (f 15- )  t.b.v. Successierechten 22-12-1702 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heijst, Jan Peeter +  
(begr. 30-11-1702) 

erflater Turnhout  

  den Heijkant, ca. 1 ¼ lopst., 
Hoogemierde 

 

van Heijst, Peter erfgen. / inventarisant   
vanden Bergh, Marcelis president   
Schoormans, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11 en 11v, fiche 1,rij 2 Taxatie (f 10-10 )  t.b.v. Successierechten 13-1-1703 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goijaerts, Hendrick + (30-12-1702) erflater Vessem  
  1/12 de Aenstede, 1 ½ lopst., 

Lagemierde 
Ariaen Kuijpers (o), den 
selve (z ?), de gemeijnt (w), 
de erfgen. Aelbert Wouters 
(n) 

  1/12 den Pluijmbeemt, ca. 3 
lopst. 

Ariaen Lemmens (o), Jan 
Mijs (z), een leijwech (w), de 
wed. Brakel (n) 
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  1/12 heijvelt, 1 lopst. Ariaen Kuijpers (o), Herman 
Hermans (z), de erfgen. 
Herman Peeters (w), de 
gemeijnte (n) 

  1/12 den Daelacker, ca. 1 ½ 
lopst. 

Brakels hoeve (o), de erfgen. 
Herman Peeters (z), den 
Hogenwegh (w), de erfgen. 
Michiel Bartolomeus (n) 

Goijaerts, Jan erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Ariaen schepen   
Dijckmans, Embrecht schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 500- )  t.b.v. Successierechten 9-3-1703 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Buel, Bastiaen + * (…….) erflater Middelbeers  
het Dorp van Hoogemierde rentgelder   
van Heez, Anneke Jans (van Hees ) 
wed.v. * 

inventarisante   

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

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12v en 13, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 3-5- negatief )  t.b.v. Successierechten 28-6-1703 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jans, Aert + (29-5-1703) erflater Hulsel  
  huijsken en aengelag, ca. 9 

lopst., met heijde en weijde,  
Hulsel 

 

  den Neren acker, ca. 1 lopst.  
  het Berausel, ca. 2 lopst.  
  quaat heijvelt de Rootkuijlen  
Rijsbosch, Jacomina renthefster Hilvarenbeek  
de tafele der Armen van Hulsel rentheffer   
Daniels, Dionijs erfgen. / inventarisant   
Cornelis, Ariaen schepen   
Stapts, Hendrick schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v, fiche 1, rij 3 Taxatie (f 45- )  t.b.v. Successierechten 22-2-1704 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabri, Hendrick + (….. 1704 ?) erflater Hilvarenbeek  
Winterooij, de wed. rentgeldster Lagemierde  
Sweens, Jan erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Adriaen schepen   
Dijckmans, Embrecht schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 en 14v, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 44-13-4  negatief )  t.b.v. Successierechten 28-11-1704 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Thomas + (begr. 25-9-1704) erflater Hoogemierde  
  1/3 huijs en aengelagh, ca. 5 

lopst., Hoogemierde 
 

  1/3 het Ven, ca. 4 lopst.  
  1/3 den Schoot met een 

heijvelt, ca. 5 lopst. 
 

Verspreeuwel, (erfgen.) Anneke rentheffers   
Verspaendonck, Jan Dielis rentheffer   
Thomas, Jan erfgen. / inventarisant   
vande Sande, Wouter president   
Schoormans, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15 t/m 16, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 192-10 )  t.b.v. Successierechten 22-4-1705 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Mol, Jan Gerets + (…..) erflater Oost- Indië  
  ¼ van ½ huijs, hof en 

aengelag, ca. 8 lopst., 
Hoogemierde 

de gem. straet (z), ander deel 
(o) 

  ¼ ? den Beeckacker, ca. 2 
lopst. 

Goijaert Adriaens (o), de 
erfgen. Hendrick van Leend 
(w) 

  ¼ ? het Breventsvelt, ca. 2 
lopst. 

de gemeijnt (o), Antoni van 
Heijst (w) 

  ¼ ? heijvelt, 2 lopst. de gem. straet (o), Dirck van 
Mol (w) 

van Leend, (erfgen.) Hendrick rentheffers   
Goris, Cornelis rentheffer   
den Armen rentheffer   
de Kercke renthefster   
  beemt op Hongeren, ca. ¾ 

lopst. 
Marcelis vanden Bergh (o), 
Jan Schoormans (w) 

  den Looijacker, ca. 2 lopst. Jan Peeter Hermans (o), 
Maijken Franssen (w) 

  den Tijsdries, ca. 2 lopst. de erfgen. Huijbregt Reijniers 
(o), de gem. straet (w) 

  heijveltjes, ca. 1 ½ lopst.  
van Hoogstraten, Jan Peeter rentgelder   
van Mol, Jan erfgen. / inventarisant   
Schoormans, Jan erfgen. / inventarisant   
vande Sande, Wouter president   
Schoormans, Jan schepen   
Schuermans, Dielis schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
16 t/m 17, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 10- )  t.b.v. Successierechten 12-5-1705 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Goris, Geret Jan + (begr. 26-4-1705) erflater (Hulsel)  
  huijsken en aengelag, ca. 3 

lopst. (Hulsel) 
 

  ½ beemdeken, ca. 1 lopst.  
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  1/3 den Wouterssen beemt, 
ca. 1 ½ lopst. 

 

  den Bogaert, ca. 5 lopst.  
  ’t Biseven, ca. 1 lopst.  
  het Smeeltje, ca. 1 lopst.  
  het Bugtje, 1 lopst.  
  het Fruijs ? ackerke, ca. 1 ¼ 

lopst. 
 

  den Hofstat, ca. 2 lopst.  
  den Heegbeemt  
den Armen van Hulsel rentheffer   
Panis, Adriaen erfgen. / inventarisant   
Stapts, Hendrick schepen   
Cornelis, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
17v t/m 19v, fiche 1, 
rij 3 

Taxatie (f 1354-8- )  t.b.v. Successierechten 17-11-1705 en 18-12-
1705 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbrugge, Peeter + (….-8-1705) erflater Alphen  
  ½ huijs, schuur, schop en 

aengelag, ca. 8 lopst. 43 
roeden, Lagemierde 

 

  ½ den Padt en Decker acker, 
ca. 5 lopst. 36 roeden 

 

  ½ den Hasselt, ca. 3 lopst. 58 
roeden 

 

  ½ den Pontdries en Kolen 
beemt, ca. 5 lopst. 51 roeden 

 

  ½ den Vonderbeemt, ca. 5 
lopst. 10 roeden 

 

  ½ den Goutsmitsacker, ca. 1 
½ lopst. 

 

  ½ den Aerts acker, ca. 1 
lopst. 5 roeden 

 

  ½ den Korven acker, ca. 1 
lopst. 7 roeden 

 

  ½ den Lokenacker, 2 lopst. 
40 roeden 

 

  ½ het Diester beemdeken, 1 
lopst. 8 roeden 

 

  ½ drie beemdekens inde 
Hoolstraet, 3 lopst. 

 

  den Langen dries, ca. 3 lopst.  
  ¼ huijs, schuur en aengelag, 

ca. 3 lopst., Lagemierde 
 

  ½ den Mispelbogt, ca. 1 ½ 
lopst. 

 

  ½ de Kleijn Else, ca. 2 lopst.  
  ½ den Houtert, ca. 2 lopst.  
de Kercke van Lagemierde renthefster   
Koppens, Peeter rentgelder   
….., wed.v. Cornelis van Doren rentgeldster   
Martens, (erfgen.) Peeter Jacob rentgelders   
Selen, (erfgen.) Jan Dircx (Ceelen) rentgelders   
Hermans, Herman erfgen. / inventarisant   
vande Sande, Wouter president   
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Lemmens, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   
  heijvelt, ca. 3 lopst.  
Schoormans, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 en 20v, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 307-12-8 )  t.b.v. Successierechten 19-12-1705 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Oudenhove, Jan + (19-11-1705) erflater Hoogemierde  
  ½ huijs, hof, schuur en 

aengelag, ca. 70 roeden, 
Hoogemierde 

 

  ½ den Bogtacker, 3 lopst. 38 
roeden 

 

  ½ beemt, 2 lopst.  
  ½ den Daelacker, 30 roeden  
  ½ den Veltacker, 3 lopst.  
het Corpus van Hoogemierde rentgelder   
  een heijvelt  
Verspeecq, Antoni (Verspeeck) erfgen./ inventarisant   
vanden Sande, Wouter president   
Schoormans, Jan schepen   
Schuermans, Dielis schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 en 21v, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 5-5-8 )  t.b.v. Successierechten 23-12-1705 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jans, Jan + * (17-11-1705) erflater Lagemierde  
  1/12 perc. lant en heijde, ca. 1 

½ lopst., Lagemierde 
 

  1/12 de Spie, ca. 6 lopst.  
Slingelant rentmr. / rentheffer   
…….., Dingena wed.v. * erfgen. / inventarisante   
Lemmens, Adriaen schepen   
Dijckmans, Embrecht schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 t/m 23, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 4- negatief )  t.b.v. Successierechten 5-3-1706 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermans, Peeternel Peeter + (…..) erflaatster Lagemierde  
  1/3 huijs, schuur en aengelag, 

ca. 3 lopst., ’t Wellenseijnd, 
Lagemierde 

 

  1/3 den Buntacker, ca. 3 ½ 
lopst. 

 

  1/3 den Mispelbogt met Laijs 
Mijsen bogt en Jan Joosen 
bogt, ca. 14 ½ lopst. 

 

  1/3 den Grooten beemt met 
het Heijbogtje, ca. 5 lopst. 

 

  1/3 het Batenbeemdeken met 
1/8 heijvelt, den Donkbeemt 
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en den Kuijpert en weijvelt, 7 
lopst. 

  1/3 het Leembugtje, ca. 1 
lopst. 

 

  1/22 van ½ huijs, schuur en 
aengelag met d’Els 
beemdeken, ca. 3 ½ lopst. 

 

  1/22 den Deester (Diester) 
beemt met den Heijbogt en 
weijvelt voor en over de Aa, 
ca. 6 lopst. 

 

de tafele der Armen tot Eeusel (Eersel) renthefster Eersel  
Slingelant rentmr. / rentheffer   
de tafele der Armen tot Hoogemierde renthefster   
de tafele der Armen tot Lagemierde renthefster   
Lemmens, Adriaen rentheffer   
……., wed.v. Jan Hermans renthefster Hoogemierde  
Hermans, Jan Peeter momboir / 

inventarisant 
  

Dijckmans, Embrecht schepen   
Schoormans, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23v t/m 24v, fiche 1, 
rij 4 

Taxatie (f 78-13-12 )  t.b.v. Successierechten 10-4-1706 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Canter, (kind van + ) Cornelis 
(10-3-1706) 

erflater Tilburg  

  ½ quaat huijsken en aengelag, 
ca. 45 roeden, Lagemierde 

 

  ½ den Voldert, ca. 1 ½ lopst.  
  ½ den Heijhorstbeemt, ca. 2 

lopst. 
 

  ½ het Raakschot, ca. 2 ½ 
lopst. 

 

  ½ den Martensacker, ca. 2 ½ 
lopst. met 2 stuxkens heijvelt 

 

  ½ den Waterlaet, ca. 2 lopst.  
  ½ den Wagenplank, ca. 2 lop.  
de Kerck van Lagemierde renthefster   
Jans, Dielis erfgen. / inventarisant   
vande Sande, Wouter president   
Lemmens, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 24 en 24v, fiche 
1, rij 5 

Obligatie / gelofte met pandstelling afgelost 11-6-1693 3-2-1680 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……, Catholijn wed.v. Jan Gooris debitrice / geloofster   
Goutsmits, Jan momboir   
Gooris, Gerrit Jan debiteur / gelover   
Gooris, Catholijn Jan debitrice / geloofster   
Harmans, Harman (Hermans) geldschieter / crediteur   
Verbrugge, Pieter idem den Hannenbocht met het 

Beemdeken over de Aa 
Pieter Goutsmits (o), de 
erfgen. Pieter Mourits (z), de 
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erfgen. Steven Goutsmits (w), 
Aert Jan Aerts (n) 

Ansems, Michiel schepen Hulsel  
Goutsmits, Jan schepen   
Hobma, H. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v en 25, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 73- )  t.b.v. Successierechten 13-4-1706 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Baltes, Sintus + (Baltus) erflater Oost- Indië  
  den Hongaersen beemt, ca. 

1¼ lopst., Hoogemierde 
 

  het Lang ackerken, ca. 1 lops.  
  den Heijkant, ca. ¾ lopst.  
  heijvelt, ca. ¾ lopst.  
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
van Heijst, Antoni erfgen. / inventarisant   
Schoormans, Jan schepen   
Schuermans, Dielis schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v en 26, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 18-8-12 ) ( ¼ deel) t.b.v. Successierechten 9-6-1707 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Marcelis Hendricx + 
(7-5-1707) 

erflater Breda  

  ½ schuur en aengelag, ca. 1 
lopst., Hoogemierde 

 

  den Neren acker, ca. 1 ½ lop.  
  een weijken, ca. 50 roeden  
vande Sande, Wouter momboir / 

inventarisant 
  

Schoormans, Jan schepen   
Schuermans, Dielis schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
26v t/m 27v, fiche 1, 
rij 5 

Taxatie (f 111-2-8 )  t.b.v. Successierechten 20-6-1707 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jans, Leendert + (begr. 24-5-1707) erflater Lagemierde  
  ½ huijs, schuur en aengelag, 

ca. 4 lopst., Lagemierde 
 

  ½ de quade dries, 2 lopst.  
  ½ de Braeck, ca. 5 lopst.  
  ½ beemt en heijvelt, ca. 2 lop.  
  ½ het Vonderbeemdeken, ca. 

1 lopst. 
 

de tafele der Armen van Lagemierde renthefster   
Jans, Adriaen erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Adriaen schepen   
Dijckmans, Embrecht schepen   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
27v t/m 29, fiche 1, rij 
5 

Taxatie (f 75-3-8 )  t.b.v. Successierechten 15-10-1707 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Jan Babtist +  
(begr. 10-9-1707) 

erflater Hoogemierde  

  1/6 kamer, stalleken en 
aengelag, ca. 2 lopst., 
Hoogemierde 

 

  1/6 den Reep, 4 lopst.  
  1/6 den Hoogen acker, 42 r.  
  1/6 de Voort, 36 roeden  
  1/6 den Geeracker, 2 lopst. 30 

roeden 
 

  1/24 den Voorstraetbeemt, ca. 
1 lopst. 20 roeden 

 

  1/24 huijsken en schuerken 
en 42 roeden erve, 
Hoogemierde 

 

  1/24 de Hoffstat, ca. 55 r.  
  1/24 den Voorsten 

Beekacker, 1 lopst. 40 roeden 
 

  1/24 de Rijt, ca. 2 lopst. 24 r.  
  1/12 Beemt bij den Hoef, ca. 

52 roeden 
 

  1/24 den Bonten acker, 2 lop.  
  1/24 de Nuwe erve, ca. 4 lop.  
  1/6 Obligatie  
Slingelant,…… rentmr. / rentheffer   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
de tafele der Armen van Hoogemierde renthefster   
Bormans, Peeter erfgen. / inventarisant   
Schuermans, Dielis schepen   
Schoormans, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v, fiche 2, rij 1 Taxatie (f 11- )  t.b.v. Successierechten 18-11-1707 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kolen, Cornelis Jan +  
(begr. 17-11-1707) 

erflater Tilburg  

  ½ kleijn huijsken en 
aengelag, ca. ½ lopst., 
(Lagemierde ?) 

 

  1/9 weijvelt, ca. ¾ lopst.  
Kolen, Cornelia erfgen. / inventarisante   
Verhagen, Antoni schepen   
Martens, Aert schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30, fiche 2, rij 1 Taxatie (f 400- )  t.b.v. Successierechten 16-1-1708 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dircx, Anna + (…..) erflaatster Turnhout  
het Dorp van Hoogemierde debit. / rentgelder   
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Dircx, Anna erfgen. / inventarisante   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Nicolaes schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 30 en 30v, fiche 
2, rij 1 

Lijstje met overlijdens- / begraafdata  1708- 1712 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

……, Jenneke + e.v. Joost Leenderts  6-11-1708  
Maes, Willem +  begr. 9-12-1708  
Daniels, Nijs +  begr. 20-1-1709  
Gouws?, Peeter Jan + (Goutsmits ?)  begr. 30-3-1709  
Jans, (kind)Antoni +  betr. 14-4-1709 (laat vader en 

moeder na) 
 

Cornelis, Peeter +  betr. 23-6-1709  
Daniels, Jacob +  3-3-1710  
Ansems, Migiel +  begr. 19-3-1710  
Dirks, Lauwrijs +  15-7-1710  
Dircx, (kind) Peeter +  begr. sept. 1710  
van Egtelt, Jan +  22-12-1710  
Jans, Bartel +  begr. 14-1-1712  
Nijsen, ( kind) Corstiaen +  begr. 3-2-1712 (laat vader, 

moeder en zuster na) 
 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v t/m 31v, fiche 2, 
rij 1 

Taxatie (f 65-12 ) (1/6 van het geheel) t.b.v. Successierechten 1-6-1708 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Mari Hendricx + (…..) erflaatster Hoogemierde  
  keuken, stal en halve schuur, 

½ dries en aengelag, ca. 5 
lopst., Hoogemierde ontrent 
den schutsboom 

 

  lant en groes, ca. 2 ½ lopst.  
  den Paaijkloot, 1 lopst.  
  lant, heijde en weijde, 2 ½ 

lopst. 
 

  den Langen acker, 1 ¼ lopst.  
  den Ouden dijk, ca. 5 ½ lopst.  
  kleijn beemdeken, ca. 45 

roeden met een eeusel 
 

  ’t Latvelt, 1 ½ lopst. met een 
eeuwsel 

 

de Domeijnen rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Adriaens, Cornelis erfgen. / inventarisant   
Schuermans, Dielis president   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Klaes schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32 en 32v, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 22- )  t.b.v. Successierechten 7-1-1709 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jans, Jenneken + (18-12-1708) e.v. * erflaatster Casteren  
  kamerken en bakhuijsken en 

aengelag, ca. ½ lopst., 
Lagemierde 

 

  den Voorsten acker, ca. 2 lop.  
  het Heijvelt, ca. 5 lopst.  
  den Strommelacker, ca. 40 r.  
  den Maij Aerts acker, ca.40 r.  
  de Weerstat, ca. 1 ½ lopst.  
benefitie, kerk- en armenrenten    
Jacobs, Wouter * erfgen. / inventarisant   
Verhagen, Antonij schepen   
Martens, Aert schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 t/m 34, fiche 2,rij 2 Taxatie (f 18- negatief )  t.b.v. Successierechten 18-3-1709 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Wouter Jan + (…..3-1709) erflater Antwerpen  
  1/5 huijs, hof en aengelag, ca. 

7 lopst. (Hoogemierde) 
 

  1/5 den Beemt met eeuwsels, 
4 ½ lopst. 

 

  1/5 den Bogt, ca. 5 lopst.  
  1/5 het Steenackerken, 50 r.  
  1/5 den Nuwen (Nieuwe) 

acker, ca. 50 roeden 
 

  1/5 heij en weijvelt, 50 r.  
vanden Berg, Marcelis rentheffer   
de ontvanger van de Beurssen rentheffer   
vander Veecken, juffr. …. renthefster   
Lemmens, Peeter erfgen. / inventarisant   
Schuermans, Dielis president   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Klaes schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34, fiche 2, rij 2 Taxatie (f 0- )  t.b.v. Successierechten 2-9-1709 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijts, (weeskind van ) Cornelis + 
(Leijtens) (24-7-1709) 

erflater / -laatster Ossendrecht  

  perc. teullant, ca. 1 ½ lopst., 
Hulsel 

 

Leijts, Willem erfgen. / inventarisant   
Cornelis, Ariaen schepen   
Stapts, Hendrick schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v en 35, fiche 2,rij 2 Taxatie (f 27- zou negatief zijn ?? )  t.b.v. Successierechten 2-12-1709 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Jacobs, Jan Hendrick + (….) erflater Hoogemierde  
  ¼ brouwhuijs en schop met 

aengelag, ca. ½ lopst., 
Hoogemierde 

 

  ¼ den Vossenhof, ca. 30 r.  
  ¼ int Nieuvelt, ca. 1 lopst.  
  ¼ den Grooten dries, ca. 1 ½ 

lopst. 
 

  ¼ den Langen acker, ca. 1 ¾ 
lopst. 

 

  ¼ acker ’t Nieufelt, ca. 50 r.  
  ¼ heijvelt, ca. 2 lopst.  
Jacobs, Jacob Hendrick erfgen. / inventarisant   
Leijtens, Klaes schepen   
van Boxsel, Jan Martens schepen   
vanden Borne, Lambrecht schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35 t/m 36v, fiche 2, rij 
2 

Taxatie (f 3-18 )  t.b.v. Successierechten 5-4-1710 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Corstiaens, Peeter Hendricx + (….) erflater Hoogemierde  
  1/16 huijs, schuur en 

aengelag, ca. 6 lopst., 
Hoogemierde 

 

  1/16 den Langen acker, ca. 
100 roeden 

 

  1/16 den Langen Voortbeemt, 
100 roeden 

 

  1/16 beemt aende noorden 
kant, ca. 80 roeden 

 

  heijvelt, ca. 30 roeden  
Boxmeer, N. rentheffer sHertogenbosch  
den Armen van Hulsel rentheffer   
Slingelandt rentmr. / rentheffer   
van Borssele rentmr. / rentheffer   
Hendricx, Corstiaen erfgen. / inventarisant   
vanden Borne, Lambrecht schepen   
van Boxsel, Jan Martens schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36v, fiche 2, rij 2 Taxatie (f 200- )  t.b.v. Successierechten 14-5-1710 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Swanen, Hendrick + (……) erflater Lagemierde  
het Corpus van Lagemierde debit. / rentgelder   
Luijten, Jan erfgen. / inventarisant   
Verhagen, Antonij president   
Swanen, Jacobus schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
37 en 37v, fiche 2, rij 
2 

Taxatie (f 16-17-8 ) (1/20 deel) t.b.v. Successierechten 28-6-1710 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhulst, (kind) Hendrick + (…..) erflater / -ster Gestel voor Eijndhoven  
  huijs, schuur en aengelag, ca. 

2 lopst., Lagemierde 
 

  den Garstacker, 1 ½ lopst.  
  de Kipstart, ca. 2 lopst.  
  den Voorsten beemt, ca. 2 

lopst. 
 

  den Voortacker, 2 ½ lopst.  
van Helmont, (erfgen.) Wouter rentheffers   
het Corpus van Lagemierde rentheffer   
de tafele der Armen tot Reusel renthefster   
Wittens, Mari Jan grootm./inventarisante   
Verhagen, Antonij president   
Swanen, Jacobus schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38, fiche 2, rij 2 Taxatie (f 2-8 ) ( ¼ deel) t.b.v. Successierechten 28-6-1710 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Mari Cornelis + (26-5-1710) erflaatster Antwerpen  
  9 roeden in het aengelag van 

Goijaert Jacobs, 
(Hoogemierde) 

 

  den Geujensbogt, ca. 2 ½ lop.  
Jacobs, Adriaen erfgen. / inventarisant   
vanden Borne, Lambrecht schepen   
Mertens, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
38v, fiche 2, rij 2 Taxatie (f 15- negatief ) (1/5 deel) t.b.v. Successierechten 29-12-1710 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Steven Adriaen Joris + (…..) erflater Hoogemierde  
  perc. teullant, ca. 2 lopst., 

Hoogemierde 
 

Lemmens, (erfgen. ) Steven Adriaen rentheffers Ginneken  
Lemmens, Adriaen Joris erfgen. / inventarisant   
vanden Bergh, Marcelis schepen   
van Boxsel, Jan Mertens schepen   
Lemmens, Jan Wouter schepen   

 
Einde mei 2011 

 
 
 
 
 
 


