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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 en 1v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 25-13-12)(1/8 van het geheel) t.b.v. successierechten 25-2-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Wouter Jacob +  erflater Hoogemierde  
  huijs, hof en aengelag, ca. 50 

roeden, Hoogemierde 
 

  het Hut, 3 lopst.  
  perc. heijvelt, 2 lopst. 15 r.  
  acker beneven den pat, 3 

lopst. 
 

  den Hoogen acker, 1 lopst.  
  de Schoot, 6 lopst.  
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Lemmens, Peeter Wouter inventarisant   
vanden Bergh, Marcelis schepen   
van Boxsel, Jan Mertens schepen   
Lemmens, Jan Wouter    
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
2 en 2v, fiche 1, rij 1 Taxatie bij transport (f 72-) (tegen 

alimentatie) 
t.b.v. successierechten 16-3-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Bartholomeus, Peeter transportant   
Vinck, Hendrick (en huijsvrouw) verkrijgers huijsken, schuurke en 

aengelag, ca. 4 ½ lopst. 
(Lagemierde) 

 

  den Brick ?, ca. 2 ½ lopst.  
  den Schuurmans acker, ca. 

1½ lopst. 
 

  Nieuvelt, ca. 1 lopst.  
  het Heufken, 36 roeden  
  het Steeken, 1 ½ lopst.  
  den Meijbeemt, ca. 1 lopst.  
  Gilens weijvelden, ca. 3 lops.  
  Eeuwsel en Gagelbugtje, ca. 

2 lopst. 
 

  den Gilensacker, ca. 1 ½ lops.  
de tafel der Armen van Lagemierde renthefster   
Verhagen, Antonij president   
Swanen, Jacobus schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
3 en 3v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 8-15 negatief) ( ½ van het 

geheel) 
t.b.v. successierechten 16-3-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Lambert Bartholomeus + (..) erflater Lagemierde  
  slecht huijsken en aengelag, 

ca. 4 lopst., Hulsel 
 

  den Santvoort met het heijvelt 
, ca. 1 ½ lopst. 

 

  Teeuwen Looijken, ca. 1 lop.  
  den Dries, ca. 3 lopst.  
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  Claes Leenaerts veldeken, ca. 
1 lopst. 

 

  den Franssen acker, ca. 1 ½ 
lopst. 

 

den Armen van Netersel rentheffer   
den Armen van Hulsel rentheffer   
Verhagen, Bartel vader / inventarisant   
Jansens, Jacob schepen   
Cornelis, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4 en 4v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 35-15)  t.b.v. successierechten 20-3-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Wouter Hendricx + (…) erflater Hoogemierde  
  1/3 van ½ schuur en 

aengelag, ca. 1 lopst., 
(Hoogemierde ?) 

 

  1/3 den Neeren acker. ca. 1 ½ 
lopst. 

 

  1/3 het Weijken, ca. 50 r.  
  1/15 huijsinge, schuur en 

aengelag, ca. 24 lopst., 
(Lagemierde ?) 

 

  1/15 het Raakschot, ca. 1 ½ 
lopst. met den Santhorst en 
heijvelt, ca. 1 lopst. 

 

  1/15 het Steeken, ca. 50 r.  
de Domeijnen rentheffer   
vande Sanden, Jan erfgen. / inventarisant   
Verhagen, Antonij president   
Swanen, Jacobus schepen   
Martens, Jan schepen   
Lemmens, Jan Wouter schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
5 en 5v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 55-2) ( 1/6 deel) t.b.v. successierechten 4-4-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Willem Jan + (…..) erflater Lagemierde  
  huijs, schuur en aengelag, ca. 

5 ½ lopst., Lagemierde 
 

  den Looken acker, ca. 1 lops.  
  den Hulsbos, ca. 3 lopst.  
  den Beeckacker, 1 ½ lopst.  
  den Gullenhoeckbeemt, 2 lop.  
  den Verloren kost, ca. 4 lopst.  
  den Berkbogt, 2 lopst.  
  2 heijvelden, 1 ½ lopst.  
  den Kauwenberg, ½ lopst.  
Dijkmans, Corstiaen Jan inventarisant   
Verhagen, Antonij schepen   
Swanen, Jacobus schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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6 en 6v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 8-16)  t.b.v. successierechten 22-4-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Everts, Lijsbet + (…..) erflaatster Arendonk  
  ¼ huijs, schuurke en 

aengelag, ca. 12 lopst., 
Hoogemierde 

 

  ¼ den Beemtrijt, ca. 1 lopst.  
  ¼ beemt inde Hoolstraet, ca. 

1 ½ lopst. 
 

de tafele der Armen van Hoogemierde renthefster   
Schoormans, Claes Jans erfgen. / inventarisant   
van Boxsel, Jan Mertens schepen   
Lemmens, Jan Wouter schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7 en 7v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 71-10) ( ¼ deel) t.b.v. successierechten 4-6-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasselt, Pieternel Michiels + (….) erflaatster sHertogenbosch  
  schuur met aengelag, ca. 3 

lopst., Hoogemierde 
 

  den St. Jacobsacker, ca. 2 lop.  
  den Bosacker, ca. 2 lopst.  
  den Baanacker, ca. 5 lopst.  
Kolen, Peeter Michiel erfgen. / inventarisant   
van Boxsel, Jan Martens schepen   
vanden Bergh, Marcelis schepen   
Lemmens, Jan Wouter schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
bij 7v, fiche 1, rij 2 Memorie betr. belastingen  t.b.v. successierechten  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Jenneken + erflaatster   
  den Paijen cloot  
  den Hoogen dries en ’t Laat 

daeraen 
 

  het aengelaagh  
den Armen tot Hoogemierde    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
8 en 8v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 37- negatief ) ( ½ deel) t.b.v. successierechten 10-8-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Tomas, Jan Peeter + (…..) erflater Hoogemierde  
  huijs en aengelag, ca. 4 ? 

lopst., Hoogemierde 
 

  den Schoot, 5 lopst.  
  den Bosacker, ca. 2 ½ lopst.  
  het Ven, 5 lopst.  
  heij en weijde, ca. 2 lopst.  
de tafele der Armen van Hoogemierde renthefster   
Verspaendoncq, (erfgen. ) Jan Dielis rentheffers   
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Verspreuwel, (erfgen.) Anneke rentheffers   
Verspreuwel, Peeter erfgen. / inventarisant   
vanden Bergh, Marcelis schepen   
Mertens, Jan schepen   
Lemmens, Jan Wouter schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
9 en 9v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 325- )  t.b.v. successierechten 12-8-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Maria + (….) erflaatster Lagemierde  
  huijs, hof, schuur, schop en 

aengelag, ca. 2 lopst., 
Lagemierde 

 

  den Neeskens beemt, ca. 3 
lopst. 

 

  den Streepdries met den 
Bakbogt, ca. 8 lopst. 

 

  den Lookenacker, 2 ½ lopst.  
  den Hoolstraet beemt, 2 ½ 

lopst. 
 

  den Krommen bogt, 5 ½ lops.  
  den Houtert, 2 lopst  
  het Rietveen, ca. 11 lopst.  
Janssen, Jacob credit. / rentheffer   
van Boxmeer, (erfgen.) Jan rentheffers   
de tafele der Armen van Lagemierde renthefster   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
Swanen, Peeter erfgen. / inventarisant   
Verhagen, Anthonij president   
Swanen, Jacobus schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 t/m 11v, fiche 1, rij 
2 

Taxatie (f 495-15-)  t.b.v. successierechten 12-9-1711 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Peeter + (……) erflater Hooge- Lagemierde  
  ½ huijs, schuur, schop en 

aengelag, ca. 1 ½ lopst., 
Hoogemierde 

 

  ½ den Korenbogt, 3 lopst. 32 
roeden 

 

  ½ den Kerkacker, ca. 1 lopst.  
  ½ den Bosacker, 1 lopst. 30 r.  
  ½ den Nieuwen bogt, ca. 5 

lopst. 
 

  ½ beemt in de molenstraet, 
ca. 3 lopst. 

 

  ½ teul heijvelt, ca. 2 ½ lopst.  
  ½ heijvelt in de molenstraet, 

ca. 1 lopst. 
 

  heijvelt, ca. 1 lopst.  
  het Venneken, 1 ½ lopst.  
  weijken, ca. 1 ½ lopst.  

 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 166 
door E.A.M.Verspaandonk 

 5

  ½ kamer, stalleke ?, schuur 
en aensteede, ca. 1 lopst., 
Lagemierde 

 

  ½ den Breemacker, ca. 2 lop.  
  ½ den Pontacker, ca. 1 lopst. 

(Leengoed) 
 

  ½ het Havervedeken, ca. 1 ½ 
lopst. 

 

  ½ den Leenacker, ca. 7 lopst.  
  ½ de Els, 2 lopst. (Leengoed)  
  ½ den Bullensbeemt, ¾ lopst. 

(Leengoed) 
 

de Kerck van ….. renthefster   
Verhagen, Peeter erfgen. / inventarisant   
vanden Bergh, Marcelis schepen   
Mertens, Jan schepen   
Lemmens, Jan Wouter schepen   
Verhagen, Anthonij schepen   
Swanen, Jacobus schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
11v, fiche 1, rij 2 Kwitantie  30-11-1728 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schuurmans, Dielis ontvanger 20e penning 
i.n.v. # 

  

Verhagen, Barthel    
Verhagen, Marie    
Verhagen, Catholijn    
Verhagen, Jenneke    
Leijsens, Catharina + wed.v. * erflaatster   
Verhagen, Peeter + *    
Martens, …. #    
Lemmens, Jan schepen Lagemierde  
van de Sande, Jan schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 62-10-)  t.b.v. successierechten 25-2-1712 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Thomas, Cornelis + (begr. 26-1-1712) erflater Wortel  
het Dorp van Hoogemierde rentgelder   
Hermens, Jan Jans (Hermans) erfgen. / inventarisant   
vanden Bergh, Marcelis president   
Bierens, Dielis schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12, fiche 1, rij 2 Rekening betr. kosten secretaris ca. 1730 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  den Bos (sHertogenbosch)  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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12v en 13, fiche 1,rij 3 Taxatie (f 814-13-)  t.b.v. successierechten 31-3-1712 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ghijsen, Anna Maria + (……) erflaatster Dorsten (Westfalen)  
  huijs, schuur, schop en 

aengelag, ca. 15 lopst., 
Lagemierde 

 

  de Gansepoel, 2 lopst.  
  den Krommen acker, 1 ½ lop.  
  den Beijensdries, 2 lopst.  
  den Kalverdries, 46 roeden  
  den Gagelbeemt, 3 lopst.  
  ’t heijvelt, 2 lopst.  
  het Eeuwsel, 2 lopst.  
  den Gerstacker, ca. 4 lopst.  
  den Langenacker, 3 ½ lopst.  
  den Kruijsacker, 3 lopst.  
  den Struijkacker, 2 lopst.  
  het Ossen Eeuwsel met den 

Santhorst, 7 lopst. 
 

  het Ruijsbroeck met den 
Santhorst, ca. 9 lopst. 

 

  het Gagel of weijvelt  
van Hooghstraten, Willem schepen   
Lemmens, Goijaert schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
13v t/m 15, fiche 1, rij 
3 

Taxatie (f 136-12-8)  t.b.v. successierechten 8-5-1712 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hermens, Jan Peeter + (van Mierd) 
(Hermans) 

erflater Alphen  

  kamer met aengelag, ca. 6 
roeden, Hoogemierde ? 

 

  het Rouvelt, ca. 1 ½ lopst.  
  den Schoot, ca. 3 lopst.  
  het Hoogackerken, ca. 50 r.  
  het Loo, ca. 1 lopst.  
  den halven Winkelbeemt, ca. 

1 ½ lopst. 
 

  1/14 huijsken, schuurken en 
aengelag, ca. 3 lopst., 
Lagemierde ? 

 

  1/7 het Voorlant, 7 lopst.  
  1/7 den Heijbogt en heijvelt, 

ca. 3 lopst. 
 

  1/7 den Deesterbeemt, ca. 1½ 
lopst. 

 

  1/7 den Else, ca. 2 lopst.  
  1/7 den Donckbeemt met den 

Horst, ca. 2 lopst. 
 

  weijvelt over de Aa  
  1/7 van ½ Lijs Huijpenbeemt, 

1 ½ lopst. 
 

  1/7 den Daelacker met den 
Ronkert, ca. 4 ½ lopst. 

 

  1/7 Leembugtje, ca. ¾ lopst.  
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Lemmens, (erfgen.) Adriaen rentheffers   
den Armen van Reusel rentheffer   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Cornelis, Hermen erfgen./ inventarisant   
vanden Bergh, Marcelis president   
Bierens, Dielis schepen   
Hermans, Jan schepen   
Lemmens, Goijaert schepen   
van Hooghstraten, Willem schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

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

Taxatie (f 12-4-8) t.b.v. successierechten 9-6-1713 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Jochem Antoni + (…..) erflater Lagemierde  
  1/8 den Waterlaet, 3 ½ lopst., 

Lagemierde 
 

  1/8 den Beeckacker, ca. 9 lop.  
  1/8 ’t Voortje, 1 ½ lopst.  
  1/8 den halven Vloeijentsen 

beemt, 1 lopst. 
 

  1/20 huijs, schuur, aengelag, 
½ lopst., Lagemierde 

 

  1/20 de aenstede, 3 lopst.  
  1/20 den Deckersacker, 3 ½ 

lopst. 
 

  1/20 den Geujenshof met het 
beemdeken, 3 ½ lopst. 

 

  1/20 den Steijnenbogt, 1 ½ 
lopst. 

 

  1/20 den Braeck met het 
heijvelt daeraen, 7 lopst. 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
Peeters, Antoni vader / inventarisant   
Lemmens, Goijaert schepen   
van Hooghstraten, Willem schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

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

Taxatie (f 274-2-8) t.b.v. successierechten 30-11-1713 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspeecq, Margriet Jans + (…..) 
wed.v. Jan van Oudenhove (Verspeeck) 

erflaatster …?  

  ½ huijs, hof, schuur en 
aengelag, ca. 70 roeden, 
(Hoogemierde) 

 

  ½ den Bochtacker, ca. 2 lops.  
  ½ acker, ca. 1 ½ lopst.  
  ½ beemt, ca. 2 lopst.  
  ½ den Daelacker, ca. 30 r.  
  ½ den Veldtacker, ca. 1 lopst.  
  ½ den Daelacker, ca. 1 ½ lop.  
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  ½ den Rispacker, ca. 1 ½ lop.  
  ½ het heijvelt, ½ lopst.  
het Dorp van Hoogemierde rentgelder   
  ½ het Langackerken, ca. 25 r.  
het Clooster van Everbode rentheffer   
Leijtens, Steven erfgen. / inventarisant   
van Boxsel, Jan president   
Hermans, Jan schepen   
Jacobs, Goijaert schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

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

Taxatie (f 33-19) t.b.v. successierechten 30-11-1713 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Michiel Antoni + erflater ….?  
  1/24 den Heilaren ?beemt, ca. 

2 lopst., Lagemierde 
wed.? Kolen (o), Ladale (z), 
de Aa (w), Jacob Flipsen (n) 

  1/24 het Leembugtje, ca. 3 
lopst. 

de Aa (o), de erfgen. 
Hendrick Joris (z), den selven 
(w), Mauris Goutsmit (n) 

  1/24 den Vossenacker met 
een Bloxacker en dries, ca. 6 
lopst. 

 

het Corpus van Bergheijk (Bergeijk) rentgelder   
Verhagen, Antoni vader / inventarisant   
Lemmens, Goijaert schepen   
van Hooghstraten, Willem schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18v t/m 19v, fiche 1, 
rij 4 

Taxatie (f 41-5) (1/5 deel) t.b.v. successierechten 2-11-1714 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kuijpers, Adriaen Jans + (…….) erflater Lagemierde ?  
  huijs, schuur, schop en 

aengelag, ca. 4 lopst., 
Lagemierde 

 

  weijvelt, 1 ½ lopst.  
  het Laar, ca. 2 ½ lopst.  
  het Heijvelt, ca. 1 ½ lopst  
  den Houtert, ca. 1 ½ lopst.  
de tafele der Armen van Lagemierde renthefster   
Adriaens, Marten Jan erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Goijaert schepen   
van Hooghstraten, Willem schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
20 en 20v, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 42-17-8) t.b.v. successierechten 8-12-1714 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Jenneken Lauwreijs + (….) erflaatster Lagemierde ?  
  ½ parc. lant en groes, ca. 1 ½ 

lopst., Lagemierde 
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  ½ den Pluijmbeemt, ca. 2 lop.  
  ½ heijveltje, ca. 1 lopst.  
  ½ den Daelacker, ca. 1 ½ lop.  
Mijs, Steven Goijaerts erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Goijaert schepen   
van Hooghstraten, Willem schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21 en 21v, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 17-17-8) t.b.v. successierechten 23-4-1715 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vlaminx, Mari +  (…) erflaatster Turnhout  
  ¼ den Waterlaet, ca. 2 lopst., 

Lagemierde 
 

  ¼ den Beeckacker, ca. 4 lops.  
  1/8 den Vloeijentsen beemt, 

2½ lopst. 
 

  ¼ het Voortbeemdeken, ca. 1 
lopst. 

 

Cornelis, Peeter erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Goijaert schepen   
van Hooghstraten, Willem schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
21v t/m 22v, fiche 1, 
rij 4 

Taxatie (f 8-17-8 negatief) t.b.v. successierechten 22-5-1715 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Doren, Jan + (….) erflater Lagemierde ?  
  1/10 huijsken, schuurken en 

aengelag, ca. 4 lopst., 
Lagemierde 

 

  1/10 den Waterlaet, ca. 8 lop.  
  1/10 het Heijvelt, ca. 2 lopst.  
  1/10 den Geulenbeemt, ca. 2 

lopst. 
 

  1/10 den Mombeemt, 2½ lop.  
  1/10 het Donck Eeusel, 2 ½ 

lopst. 
 

  1/10 den Geulenhoexbeemt, 
ca. 2 lopst. 

 

  1/10 Griet Willens acker, 50 
roeden 

 

……, wed. Verbruggen renthefster   
Willems, Jacob rentheffer Hoogeloon  
de tafele der Armen van Lagemierde renthefster   
van Doren, Antoni erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Goijaert schepen   
van Hooghstraten, Willem schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
23 en 23v, fiche 1,rij 4 Taxatie (f 28- ) t.b.v. successierechten 27-5-1715 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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vande Sande, Peeter Gijsbrechts + (…) erflater Hoogemierde ?  
  ½ het Voortschootje, 1 ½ 

lopst., Hoogemierde 
 

  ½ het Hoogackerken, ca. 50 r.  
  ½ het Loo, 1 lopst.  
  heij en weijvelt, ca. 3 lopst.  
vande Sande, Hermen erfgen. / inventarisant   
van Boxsel, Jan president   
Hermans, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

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

Taxatie (f 10- ) t.b.v. successierechten 28-5-1715 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kemps, Marten Jan + (….) erflater Lagemierde ?  
  ¼ huijs, schuur en aengelag, 

ca. 2 lopst., Lagemierde 
 

  ¼ het Leenbugtje, ca. ¾ lops.  
  ¼ den Staakacker, ca. 2 lopst.  
  ¼ het Rooijbeemdeken  
  ¼ het Laar, ca. 2 lopst.  
  ¼ het Weij Eusel, ¾ lopst.  
de tafele der Armen van Reusel renthefster   
Kemps, Wouter Jan erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Goijaert schepen   
van Hooghstraten, Willem schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
24v en 25, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 20- ) t.b.v. successierechten 28-8-1715 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijssens, Mari + (…..) erflaatster Hoogemierde  
  ½ den Opper, ca. 100 roeden, 

Hoogemierde 
 

Schuurmans, Dielis erfgen. / inventarisant   
Jacobs, Goeijaert schepen   
Hermans, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25 t/m 26, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 139-10- ) (1/5 deel) t.b.v. successierechten 23-10-1715 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Willem + (24-9-1715) erflater Flierbeeq (bij Leuven)  
  huijs, schuur en aengelag, ca. 

5 lopst., Hoogemierde 
 

  den Garstbogt met het 
Nieuvelt, ca. 4 lopst. 14 r. 

 

  den Looijenhof, ca. 3 lopst.  
  het Rijken, ca. 47 roeden  
  de Kolensteede, ca. 1 lopst. 

17 roeden 
 

  den Beemt op Hongeren, ca. 
2 lopst. 25 roeden 
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  huijs en aengelag, ca. 11 lops. 
39 roeden, Hoogemierde 

 

  den Heijbogt, ca. 50 roeden  
  landt in de aensteede, 3 lopst.  
  den Kluijsacker, ca. 2 ¼ lops.  
den Armen en de Kerck rentheffers   
Leijten, Goijaert erfgen. / inventarisant   
Schuermans, Dielis president   
Jacobs, Goeijaert schepen   
van Mol, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

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

Taxatie (f 76-7-12 )  t.b.v. successierechten 12-2-1716 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leendt, Barendt + (…..) erflater Postel  
  1/5 kamer, stalleken en 

aengelag, 2 lopst., 
Hoogemierde 

 

  1/5 den Reep, 4 lopst.  
  1/5 den Hoogen acker, 42 

roeden 
 

  1/5 de Voort, 36 roeden  
  1/5 den Geeracker, 2 lopst. 30 

roeden 
 

  1/20 den Voorstraet beemt, 1 
lopst. 20 roeden 

 

  1/20 huijsken, schuurken en 
42 roeden erve, Hoogemierde 

 

  1/20 de Hoffstat, ca. 55 r.  
  1/20 den Voorsten 

Beeckacker, 1 lopst. 40 r. 
 

  1/20 de Rijt, 2 lopst. 24 r.  
  1/10 beemt bij de Hoef, 52 r.  
  1/20 den Agtersten 

Beeckacker, 2 lopst. 
 

  1/20 heijde en weijde, ca. 4 
lopst. 

 

van Mol, (erfgen.) Dirck rentgelders   
Slingelant rentmr. / rentheffer   
de Kercke van Hoogemierde renthefster   
de Kercke van Lagemierde renthefster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
van Leend, Peeter erfgen. / inventarisant   
van Mol, Jan schepen   
Jacobs, Goeijaert schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
28v en 29, fiche 1,rij 5 Taxatie (f 4-2-8 negatief ) (1/5 deel) t.b.v. successierechten 2-3-1716 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Willem + (….) erflater Hulsel ?  
  2 gebonten in een huijsing 

met ½ lopst. aengelag, Hulsel 
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  den halven Grootacker, ca. 1 
lopst. 

 

  den halven Voorsten Heijnen 
beemt, ca. ½ lopst. 

 

  de helft van de Korte Voren, 
¾ lopst. 

 

  de helft van het Bogers 
heijvelt, 1 lopst. 

 

den Armen van Hulsel rentheffer   
van Dessel, Wouter rentheffer   
de Domeijnen rentheffer   
de Vrouw van Thoor (Thorn) renthefster   
van Herck, Jan erfgen. / inventarisant   
Stevens, Jan schepen   
Swanen, Jacobus schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29v en 30, fiche 1,rij 5 Taxatie bij transport (tegen alimentatie) 

(f 5- negatief )  
t.b.v. successierechten 19-4-1717 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrix, Maijken wed.v. Bartel Coninx 
(Hendricx) 

transportante   

Dirx, Peeter (en huijsvrouw) (Dircx) verkrijgers / (schepen) huijs en aengelag met enige 
percelen daeraen, Hulsel 

 

  quaat huijsken, schop en 
enige percelen daeraen 

 

Janssens, Jacob rentheffer 1658   
Mattijs, Jan Goverts rentheffer 1653   
Stevens, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30, fiche 1, rij 5 Aangifte van hypotheken t.b.v. successierechten 9-9-1717 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rijns, Jacobus aangever / rentmr.v. *   
het Groot Gasthuijs *  Turnhout  
Verhagen, Antoni schepen   
Raemakers, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

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

Taxatie (f 71-7-8 negatief ) ( ¼ deel) t.b.v. successierechten 10-1-1717  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beeke, Wouter + (…..) (Beecken) erflater Hoogemierde ?  
  huijs, schuer en aengelag, ca. 

140 roeden, Hoogemierde 
 

  de Braek, 1 lopst. 37 roeden  
  het nieuvelt, 3 lopst.  
  Heerkens stede, 5 lopst.  
  den Vijgkorf, 2 lopst.  
  Tonen beemt, 1 lopst.  
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  het Wasvelt, ca. 1 lopst.  
  de Sammeling, 1 lopst. 35 r.  
  het Bogtje, 1 ½ lopst.  
  den Hof, ca. 7 roeden  
  de Kleijsacker, 1 lopst.  
  Heijn Teeuwken, ca. 20 r.  
  ’t Heijvelt, 1 lopst.  
  de Koleshoek, ca. ¾ lopst.  
Willems, Willem rentheffer   
Slingelandt rentmr. / rentheffer   
de tafele der Armen van Hoogemierde renthefster   
de tafele der Armen van Hulsel renthefster   
het Comptoir van de Heer s’Gravesande rentheffer   
het Comptoir van de Heer Verster rentheffer   
Beeke, Jan Antoni erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Jan Wouter president   
Bierens, Dielis schepen   
van Mol, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32, fiche 2, rij 1 Taxatie (f 43-15 )  t.b.v. successierechten 13-8-1718 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Bergh, Maria + (…..) erflaatster Hoogemierde ?  
  den Heijnooms acker, ca. 1 ¼ 

lopst., Hoogemierde 
 

Schoormans ?, Mattijs erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Jan president   
van Mol, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
32v en 33, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 31-5 )  t.b.v. successierechten 16-8-1719 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vande Sande, Hermen Gijsbert + (…) erflater Hoogemierde ?  
  perc. groes, ca. 1¼ lopst., 

Hoogemierde 
 

  het Hooijackerken, ca. 50 r.  
  het Rouvelt, ca. 2 lopst.  
de Kerck renthefster   
vande Sande, Gijsbert erfgen. / inventarisant   
Lemmens, Jan schepen   
van Mol, Jan schepen   
Bierens, Dielis schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
33 en 33v, fiche 2,rij 1 Taxatie bij transport (tegen alimentatie) 

(f 2-10 negatief )  
t.b.v. successierechten 6-10-1719 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jans, Adriaen eigenaar ( innocent)   
Goutsmits, Lavreijs momboir / transport.   
Goutsmits, Jan verkrijger   
Goutsmits, Peeter verkrijger   
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  ½ huijs, schuer en aengelag 
met enige perc. erven, Hulsel 

 

  perc. groes en hof, ca. 1½ 
lopst. 

 

kerk en armrenten, cijns en benefitie    
van Herck, Cornelis schepen   
Raemakers, Adriaen schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34 en 34v, fiche 2,rij 1 Taxatie bij transport (tegen alimentatie) 

(f 5-12-8 negatief )  
t.b.v. successierechten 4-11-1719 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sweerts, Heijltje Peeter transportante   
Sweerts, Jan Peeter broer / mede 

verkrijger  
¼ huijsinge, perc. erve, 
Hulsel 

 

de tafele der Armen van Hulsel renthefster   
van Herck, Cornelis schepen   
Goutsmits, Jan Peeter schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
34v en 35, fiche 2,rij 1 Taxatie (f 333-10 )  t.b.v. successierechten 18-1-1720 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Keesting, Otto Hendrik + (22-11-1719) capteijn Lieutenant  te 
paerd onder */erflater 

Yperen (Ieper)  

van Pallandt, Heer Baron *    
  1/12 koren windmolen, 

Lagemierde 
 

  1/12 huijs, schuer en 
aengelag, 1 ½ lopst. 

 

  1/12 acker landt, ca. 2 lopst.  
  1/12 weijvelt, ca. 2 lopst.  
Koppens, Wouter pachter v.d. goederen / 

inventarisant 
  

Raemakers, Adriaen schepen   
van Hooghstraten, Francis schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
35v, fiche 2, rij 1 Taxatie bij transport (tegen alimentatie) 

(f 150- )  
t.b.v. successierechten 19-1-1720 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Philipsen, Jacob * transportant   
………, Mari e.v. * transportante   
Jacobs, Marten zoon / verkrijger  ca. 2 lopst. in een 

erfstedeken met 2 percelen, 
samen 7 lopst., Lagemierde 

 

van Helmont, Jacob (= * ?) mede transportant   
Raemakers, Adriaen schepen   
van Hooghstraten, Francis schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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36 t/m 37, fiche 2, rij 1 Taxatie (f 209-13 )  t.b.v. successierechten 13-5-1720 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Cornelia +  erflaatster Hulsel ?  
  1/3 huijs, schuer en aengelag, 

ca. 1¼ lopst. bij de kerk, 
Hulsel 

 

  1/3 den Watersen beemt, 1 ½ 
lopst. 

Jan Goutsmit (o), Cornelis 
van Herck (w) 

  (1/3) den Kouwenberg, ca. 6 
lopst. 

 

  (1/3) den Bogt, ca. 2 lopst.  
  1/3 perc. heijdries, ca. 4 lopst. Quintijn Leenmans (o), Nijs 

Daniels (w) 
  1/3 de Weijers, ca. 2 ½ lopst. Jacob Daniels (o), den selven 

(w) 
  1/3 den Koppenbeemt, ca. 1 

lopst. 
de Aa (o), de heijde (w) 

  1/3 het Morteltje, 1 lopst. den leijweg (o), Willem Jans 
(w) 

  1/3 den Grootacker, ca. 5 lop. Claes Sweens (o), den 
leijweg (w) 

  1/3 den Stokacker, 2 ½ lopst. Jacob Janssen (w), de erfgen. 
Jan Sweerts (o) 

het Corpus van Hulsel rentgelder   
Cornelis, Adriaen erfgen. / inventarisant   
van Herck, Cornelis schepen   
Goutsmits, Jan schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

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

Taxatie (f 17-4-10 negatief ) (1/7 deel) t.b.v. successierechten 15-5-1720 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Hendrik Jans + (….) erflater Hoogemierde ?  
  ½ keuken en ½ schuer, 

ontrent de kerk, Hoogemierde 
Hermen vanden Berg (o), de 
gem. straet (w) 

  den Bogtacker, ca. 2 lopst. 30 
roeden 

Lambregt vanden Borne (o), 
Peeter van Hoof (w) 

  den Heijbogt, 50 roeden Jan Matijs van Mol (o), de 
gem. heijde (w) 

  den Langen acker, 1 lopst. 15 
roeden 

de erfgen. Hendrik Jacobs (o) 
, de heijde (w) 

  den Flipsenacker, 1 lopst. 30 
roeden 

Cornelis Huijbregts (o), 
Lambregt vanden Borne (w) 

  den Hanenrijt, ca. 1 lopst. Ariaen Verspaendonck (o), de 
erfgen. Jan vande Sande (w) 

  ½ het Leijbroeck, 1 lopst. de Aa (o), de gem. straet (w) 
  heijvelt, 2 lopst. de erfgen. Jan Sweerts (o), 

Jacob Bartolomeus (w) 
  heijvelt, 1 ½ lopst. Wouter Lemmens (o) 
  den Looacker, 1 ½ lopst.  
vanden Bergh, (erfgen.) Marcelis rentheffers   
Schoormans, Jacob Jan erfgen. / inventarisant   
van Mol, Jan president   
vande Poel, Peeter schepen   
Mierdmans, Cornelis schepen   
Stelt, Ns. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
39, fiche 2, rij 2 Taxatie (f 8-12-8 ) (1/6 deel) t.b.v. successierechten 3-2-1721 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mierdmans, Tomas Adriaen + (…..) erflater Hoogemierde ?  
  huijs en aengelag, ca. 4 lopst., 

Hoogemierde 
 

  het Nieuvelt, ca. 45 roeden  
de tafele der Armen van Hoogemierde renthefster   
Mierdmans, Matteus erfgen. / inventarisant   
Jacobs, Govaert president   
vande Poel, Peeter schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
39v t/m 40v, fiche 2, 
rij 2 

Taxatie (f 195-15 ½ negatief )  t.b.v. successierechten 9-2-1721 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Staps, Jan + (…..) erflater Hulsel ?  
  huijs, schuur en aengelag, ca. 

2 ½ lopst., Hulsel 
 

  den Bugt  
  den Venacker, 1 ½ lopst.  
  den Schueracker, ca. 2 lopst.  
  den Vreijsen acker, ca. 1 lop.  
  den Hoekacker, ca. 4 lopst.  
  perc. met huijsdrieske ?, ca. 3 

lopst. 
 

  de Weijers, ca. 2 lopst.  
  de Hursel, ca. 3 lopst.  
  het Nieuvelt, ca. 2 lopst.  
  perc. dries, ca. 4 ½ lopst.  
  de Weijvelden, ca. 2 lopst.  
  de Koppenbeemt, ca. 1 lopst.  
Sweers, (erfgen.) Jan Hendrik rentheffers   
…….., wed.v. Steven van Hoof renthefster   
den Arme van Hulsel rentheffer   
Maes, Jacob schoonvader / invent.   
Goutsmits, Jan schepen   
Jansens, Joseph schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
40v en 41, fiche 2,rij 2 Taxatie (f 49-4- )  t.b.v. successierechten 24-2-1721 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Beeks, Maria + (…..) (Beecken) erflaatster Hoogemierde ?  
  het Wasgelt  (Wasvelt ?), 1 ½ 

lopst., Hoogemierde 
 

  de Vijfkorf (Vijgkorf), ca. 2 
lopst. 

 

  den Schatsacker, ca. 25 r.  
Willems, Adriaen Jacob inventarisant   
Jacobs, Govaert president   
vande Poel, Peeter schepen   
Stelt, Ns. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
41 t/m 42v, fiche 2, rij 
2 

Taxatie (f 24 - )  t.b.v. successierechten 5-6-1721 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Zergers, Antoni Wilborts + (….) 
(Sergers) 

erflater Lagemierde ?  

  1/12 huijs en aengelag, ca. 4 
½ lopst., Lagemierde 

 

  1/12 den Hasselt, ca. 2 lopst.  
  1/12 den Bogt  
  1/12 perc. in Gijsbert 

Willems aenstee, ca. 1 lopst. 
 

  1/12 het Quaatvelt, 2 ½ lopst.  
  1/12 den Baxbogt, ca. 2 lopst.  
  1/12 het Weijvelt, 1 ½ lopst.  
  1/36 perc. in Jacob Riebergs 

aenstede, ca. 1 lopst. 
 

  1/36 den Peerdries met den 
Boonhof, ca. 1 ½ lopst. 

 

  1/36 den Beeckacker, 40 r.  
  1/36 het Nieuvelt, 1 1/3 lopst.  
Sergers, Wilbort vader / inventarisant   
Martens, Aert schepen   
van Hooghstraten, Francis schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
42v t/m 43v, fiche 2, 
rij 3 

Taxatie (f 95 - ) ( ¼ deel) t.b.v. successierechten 20-6-1721 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Hendrik + (…..) erflater Lagemierde ?  
  de aensteede, hof, huijsinge 

met den grooten dries en een 
beemdeken, ca. 3 lopst., 
Lagemierde 

 

  het Donx rietvelt, 1 lopst.  
  weijvelt met de Knol en 

heijvelt, ca. 3 lopst. 
 

  den Kolenacker, 55 roeden  
  perc. in ’t Grietje Willems, 

ca. 58 roeden 
 

  Wouter Paridaens Beekacker, 
45 roeden 

 

  perc. in Jacob Riebergs 
aenstede, ca. 11 ½ roeden 

 

  den Beeckacker, ca. 6 ½ r.  
  den Boonhof met Peirdries 

daeraen, ca. 17 roeden 
 

  het Nieuvelt, ca. 13 roeden  
  een viswater  
Paredaens, Jan (Paridaens) erfgen. / inventarisant   
Martens, Aert schepen   
van Hooghstraten, Francis schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44 en 44v, fiche 2,rij 3 Taxatie (f 46 - ) ( 1/7 deel) t.b.v. successierechten 21-6-1721 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 166 
door E.A.M.Verspaandonk 

 18

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Heijltje Jan +  (….) erflaatster Lagemierde ?  
  huijs, schuer en aengelag, ca. 

13 ½ lopst., Lagemierde 
 

  den Connixheek (Coninxhoek 
?), ca. 5 ½ lopst. 

 

  den Schuermans acker, ca. 
2¼ lopst. 

 

  den Langen acker, 5 ¼ lopst.  
  Landt in de Braeck, ca. 3 ½ 

lopst. 
 

  den Poppelaer, 3 ½ lopst.  
  den Middelste beemt, 7 lopst.  
Schoormans, Claes erfgen. / inventarisant   
Martens, Aert schepen   
van Hooghstraten, Francis schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
45 t/m 46, fiche 2,rij 3 Taxatie (f 50 - )  t.b.v. successierechten 16-8-1721 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wittens, Lijsbet Jan + (8-7-1721) erflaatster Turnhout  
  den Agterste Hongaarschen 

beemt, ca. 2 lopst. 30 roeden, 
Hoogemierde 

 

  den Vritsmeer, ca. 1 ½ lopst.  
  den Schatacker, ca. 1 ½ lopst.  
  het Rijntjes, ca. 40 roeden  
vanden Borne, Lambrecht erfgen. / inventarisant   
Jacobs, Govaert president   
Mertens, Steven schepen   
Stelt, Ns. secretaris   

 

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

Taxatie (2x)(f 13 - + f 8- ) (met notitie 
op los briefje) 

t.b.v. successierechten 13-10-1721 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Cornelis + (8-9-1721) erflater Hoogemierde  
  de Teeuwen stee, ca. 2 lopst., 

Hoogemierde 
 

  het Opperke, 1 lopst.  
  den Haanrijt, 1 lopst.  
  den Hooijbeemt heijvelt, ¾ 

lopst. 
 

Philips, Jan erfgen. / inventarisant   
Jacobs, Govaert president   
vande Poel, Peeter schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   
  ½ de Teeuwen stee, ca. 1 lop.  
  het Opperke, 1 lopst.  
Huijbregt, Huijbregt erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
48 t/m 49, fiche 2,rij 4 Taxatie (f 6-13 -5) (1/9 deel)  t.b.v. successierechten 15-12-1721 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Marie Jan + (10-11-1721) erflaatster Netersel  
  ½ huijs en aanstee, ca. 3 

lopst., Lagemierde 
 

  ½ den Beeckacker, ca. 4 ½ 
lopst. 

 

  ½ den Beemt aan’t Vloeiend, 
ca. 1 lopst. 

 

  ½ den Donkbeemt, ca. 1 lops.  
  ½ het Leeuwerksvelt, 1 ½ 

lopst. 
 

  ½ beemtje in’t Raakschot, ca. 
50 roeden 

 

Leijten, Wouter Jan erfgen. / inventarisant   
van Hooghstraten, Francis schepen   
van Doren, Anthonij schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
49 t/m 50v, fiche 2, rij 
4 

Taxatie (f 0-)  t.b.v. successierechten 19-1-1722 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Anneke Jan + (17-12-1721) erflaatster Hoogemierde  
  1/20 huijs en aengelag, ca. 1 

lopst., Hoogemierde 
de erfgen. Huijbregt Cornelis 
(o), Lambregt vanden Borne 
(w, z), de gem. straet (n) 

  1/10 den Hoek, ca. 3 lopst. de erfgen. Jan Wittens (o), 
Peeter van Hoof (w), Adriaan 
Jacobs van Bladel (z), den 
selve (n) 

  1/10 ’t Loo, ca. 3 lopst. Steeven Martens (o), Peeter 
Janssens (w), Adriaan Joris 
Lemmens (z), de erfgen. Jan 
Dielis Verspaandonk (n) 

  1/10 den Vijgkorf, ca. 1 lopst. de erfgen. Hendrik Jacobs (o) 
, Jacomijn Martens (w), de 
gem. straet (z), de erfgen. 
Adriaan Crolle (n) 

  1/10 den Reuselsche beemt, 
ca. 2 lopst. 

de erfgen. Cornelis Adriaans 
(o), de erfgen. Wouter 
Stroobants (w), sLands 
Hoeve (z), de gem. heij (n) 

  1/10 het Lopensaat, ca. 50 
roeden 

de erfgen. Hendrik Jacobs (o) 
, de erfgen. Anthonie Beeke 
(w), de erfgen. Jan Wittens 
(z), Adriaan Jacobs van 
Bladel (n) 

  1/10 de Vijf spintsaat, ca. 60 
roeden 

Jan Jacob Adams (o), 
Adriaan Jacobs (w), de gem. 
heij (z), de erfgen. Hendrik 
Jacobs (n) 

Leijtens, Geerit Jan erfgen. / inventarisant   
Jacobs, Govaert president   
vande Poel, Peeter schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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50v t/m 52v, fiche 2, 
rij 4 

Taxatie (f 87-14-6)  t.b.v. successierechten 7-3-1722 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hoppenbrouwer, Herkeles (Hercules) + 
(28-1-1722) 

erflater Netersel  

  1. 1/6 huijs met aangelag, ca. 
5 lopst., Lagemierde 

de gem. heijde (o), de erfgen. 
Jan Anthonie Martens (w) 

……, Mark rentgelder 2. 1/6 rente  
  3. 1/6 Couwenbergs beemt, 

ca. 2 lopst. 
de Aa (o), Elisabet Smulders 
(w) 

  4. 1/6 den Donkbeemt, ca. 3 
lopst. 

de gem. heij (o), Pannenburgs 
(w) 

  5. 1/6 den Dijkbeemt, ca. 2 
lopst. 

de erfgen. Herman Hermans 
(o), Adriaan Raaijmakers (w) 

  6. 1/6 den Huijsmanbogt, ca. 
3 lopst. 

de gem. straet (o), Adriaan 
Pannenburgs (w) 

  7. 1/6 in de Twee loopense, 3 
lopst. 

de gem. weg (o), Wouter 
Verhees (w) 

  8. 1/6 den Waterlaat, ca. 2 
lopst. 

Anthonie Dijkmans (o), 
Arnoldus Wouters (w) 

  9. 1/6 den Werfacker, ca. 1½ 
lopst. 

de groene weg (o), de gem. 
straet  (w) 

  10. 1/6 Lis Tijsen heijvelt, ca. 
2 ½ lopst. 

de gem. straat (o), Gerit van 
Eijk (w) 

  11. 1/6 heijvelt agter de 
Voort, ca. 1 lopst. 

de gem. heij (o, w) 

  12. 1/6 den Bogt, ca. 3 lopst. Anthonie Dijkmans (o), de 
gem. straat (w) 

Hense, (erfgen.) Jacob rentheffers   
Janse, Jacob rentheffer sHertogenbosch  
van Veggel, Marie renthefster sHertogenbosch  
  13. ½ huijs en aangelag, ca. 1 

lopst. 
Anthonie Dijkmans (o), de 
gem. straat (w) 

  14. ½ den Bogt, ca. 2 lopst. Anthonie Dijkmans (o), de 
gem. straat (w) 

  15. ½ den Hoekacker, ca. 2 ½ 
lopst. 

de gem. straat  (o, w) 

  16. ½ den Mierdman, ca. 2 ½ 
lopst. 

Jan vander Voort (o), de 
groene weg (w) 

  17. ½ het Heijvelt int Groot 
heijvelt, ca. 3 lopst. 

de gem. straat (o), Gerit van 
Eijk (w) 

  18. ½ den Rooijbeemt, ca. 1½ 
lopst. 

Creemers hoef (o), de erfgen. 
Jan Kemps (w) 

Weerts, Gijbel renthefster   
  19. ½ den Heijhorst met den 

horst daaraan, ca. 3 ½ lopst. 
Jan Toon Martens (o), de 
gem. straat  (w) 

  20. 2/3 den Brugbeemt, ca. 
2½ lopst. 

Jan Paridaans dries (o), de Aa 
(w) 

  21. ½ heijvelt aan den 
Postelse kant, ca. 1 lopst. 

de heij (o, w) 

  22. ½ den Volder, ca. 2 lopst. Maaij van Dooren (o), de 
gemeijnte (w) 

Vrijssen, Adriaan rentgelder Casteren  
  23. 1/12 hout en groesvelt, 

Oirschot 
 

Hoppenbrouwer, Dielis erfgen. / inventarisant   
van Hoogstraten, Francis schepen   
van Doren, Anthonij schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
53 en 53v, fiche 2,rij 4 Taxatie (f 656 -) (1/6 deel) t.b.v. successierechten 6-5-1722 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Heuvel, juffr. Maria +  
(4-4-1722) 

erflaatster Waalwijk  

  den Corenwintmolen, 
Lagemierde 

 

  huijs, schuur en erve, 1 ½ lop.  
  acker land, 2 lopst.  
  weijvelt, ca. 2 lopst.  
van Hoogstraten, Francis schepen   
van Doren, Anthonij schepen   
van Hanenburg, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
53v t/m 54v, fiche 2, 
rij 4 

Taxatie (f 29-10 -)  t.b.v. successierechten 2-9-1722 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoofs, Jan Cornelis + (12-8-1722) erflater Tilburg  
  den Teeuwen acker, 

Hoogemierde 
Goijaart Jacobs (o), de gem. 
straat (w) 

  het Wasvelt Willem Adriaan Schoormans 
(o), de gem. straat (w) 

  den Hoek, ca. 2 lopst. Willem Adriaans (o), Jan van 
Mol (w) 

Jacobs, Govaert president   
Mertens, Steven schepen   
vande Poel, Peeter schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v t/m 56v, fiche 2, 
rij 5 

Taxatie (f 14-1-15) (1/3 deel) (met los 
briefje betr. lasten) 

t.b.v. successierechten 10-9-1722 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Margriet + (12-8-1722) erflaatster Hulsel  
  huijs en aangelag, ca. 2 lopst., 

Hulsel 
Lauvreijs Goudsmits (o), 
Claas Dirx (z), de gem. straat 
(w, n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
  den Deune dries, ca. 1¼ 

lopst. 
Jan Steevens (o), Peeter Dirx 
(w) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
  het half beemdeken, ca. 1 ½ 

lopst. 
Jacob Jansen (o), Lauvreijs 
Goudsmits (w, n) 

  de Plas, ca. 1 ½ lopst. Dirk Peeters (o), Jacob 
Jansen (w) 

  Heijn Claas dries, ½ lopst. Marie Jan Sweerts (o, w) 
  het Heijvelt, ca. 3 lopst. Reijnier Willems (o), Marie 

Jan Sweerts (w) 
  den Mortel, ca. 3 lopst. Reijnier Jan Willems (o), 

Peeter Rombouts (w) 
de Domeijnen rentheffer   
  Adriaanen acker, 3 spints. Adriaan Cooijmans (o), 

Peeter Rombouts (w) 
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  den Bogtacker, 5 lopst. Jacob Jansen (o), den gem. 
ackerweg (w) 

  het Kostackerke, 3 spints. Jan Goudsmits (o, w) 
  het Looijke, 1 lopst. Daniel Nijssen (o), Dirk 

Peeters (w) 
den H.Geest rentheffer   
Willems, Frans erfgen. / inventarisant   
Lucas, Corstiaen schepen   
Dionijsse, Daniel (Nijssen) schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
56v t/m 58v, fiche 2, 
rij 5 

Taxatie (f 21-3-3) (1/20 deel) t.b.v. successierechten 6-9-1722 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Ladale, Adriaantje + (5-8-1722) erflaatster sGravenhage  
  huijs, hof en aangelag, 

genaamt den Bogt, ca. 6 
lopst., Lagemierde 

de straat (w, o, z), [de kind. 
Jacob van Helmont (n)] 

Slingeland, …. rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Domeijnen rentheffer   
  den halven beemt, ca. 4 lopst. Creemers hoef (o), Clara 

Wittens (z), ’t Clooster van 
Everbode (w), [Marten van 
Helmont (n)] 

het Clooster van Everbode rentheffer   
  het Gagelvelt, ca. 4 lopst. Adriaan Wouters (o), de Aa 

(w) 
  den Hasselt, ca. 2 lopst. de Hasselstraat (o), de kind. 

Hermen Hermens Hasselt (w) 
Jansen, Peeter Jacob (doorgestreept) rentheffer   
van Nimweegen, Hendrik (doorgestr.) rentheffer sHertogenbosch  
de Ladale, Eduard vader / inventarisant   
Kerkhove, ….. (op los briefje)    
van Doren, Anthonij schepen   
Willems, Philippus Jacob schepen   
van Hanenburgh, G. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
59 en 59v, fiche 3, rij 
1 

Taxatie (f 125-)  t.b.v. successierechten 1-5-1723 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Breijnaarts, Gregorius + (29-4-1723) erflater Arendonk  
het Corpus van Hoogemierde debit. / rentgelder   
Breijnaarts, Karel erfgen. / inventarisant   
Jacobs, Govaert president   
vande Poel, Peeter schepen   
van Hanenburgh, Godert secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
60 t/m 61v, fiche 3, rij 
1 

Taxatie (f 20-)  t.b.v. successierechten 28-6-1723 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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van Schoot, Johanna + (22-5-1723) erflaatster Herentals  
  1/6 aangelag, ca. 45 roeden, 

Lagemierde 
Hendrik Pannenburgh (o), de 
gem. straat (z), de erfgen. Ja 
Peeters hoevenaar (w), de 
erfgen. Creemers (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
  ¼ den Langen acker, ca. 5 

lopst. 
Jan de Kort (o), de selve (z), 
den ackerweg (w), de erfgen. 
Creemers (n) 

  ½ den Donkbeemt, ca. 3 lops. de Aa (o), Hendrik 
Pannenburgh (z), Jan Kortens 
(w), den Armen van Reusel 
(n) 

Coolen, Wouter Michiel erfgen. / inventarisant   
van Hanenburgh, Godert secretaris   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Doren, Anthonij schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
61v t/m 62v, fiche 3, 
rij 1 

Taxatie (f 28-)  t.b.v. successierechten 8-10-1723 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Noijens, Wouter + (5-9-1723) erflater Lagemierde  
  1/3 huijs, schuur en hof, 4 

roeden, Lagemierde 
 

  1/3 van ½ ’t Vloeijbeemdeke, 
1¼ lopst. 

 

  1/3 den Lammerenbogt  
Noijens, Adriaan momboir / 

inventarisant 
  

van Hanenburgh, Godert secretaris / gecomm.   
Wouters, Adriaan schepen   
van Hoogstraten, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62v en 63, fiche 3,rij 1 Taxatie (f 20-)  t.b.v. successierechten 8-12-1723 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijten, Herman + (22-11-1723) erflater Lagemierde  
  den Steeven Lemmens dries, 

ca. 2 lopst., Lagemierde 
de gem. straat (o), Hendrik 
Vinken (w) 

  het Heijvelt, ca. 3 lopst. de gemeijnte (o), Embregt 
Dijkmans (w) 

Dijkmans, Dirk Wouter erfgen. / inventarisant   
van Hanenburgh, Godert secretaris / gecommit.   
Raemakers, Adriaen schepen   
van Hoogstraten, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
63v en 64, fiche 3,rij 1 Taxatie (f 10 -)  t.b.v. successierechten 31-12-1723 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Crolle, Jan + (22-11-1723) erflater Hoogemierde  
  parc. Land, 1 lopst. , 

Hoogemierde 
Goijert Verbrugge (o), Peeter 
Hermans (w) 
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  den Heijkant, ½ lopst. Goijert Verbrugge (o), 
Hendrik vande Sande (w) 

Crolle, Adriaan broer / inventarisant   
van Hanenburgh, Godert secretaris / gecommit.   
Martens, Steven president   
van Hoof, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
64 t/m 65v, fiche 3, rij 
1 

Taxatie (f 7-10 – negatief ) ( ¼ deel) t.b.v. successierechten 22-2-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Baltus, Jenneke Huijbregt + (19-1-1724) erflaatster Lagemierde  
  huijs en aangelag,  8 lopst. 49 

roeden, Lagemierde 
 

  den Beekacker, 4 lopst. 25 r.  
  Land in den Steebogt, 6 lopst. 

18 roeden 
 

  den Beekacker, 2 lopst.  
  den Heijlarenbeemt, 3 ½ lops.  
  Land op den Looacker, 1½ 

lopst. 3 roeden 
 

  den Donk, 3 lopst. 6 roeden  
  het Voorste Beekseusel, 3 

lopst. 32 roeden 
 

  het Heijvelt bij de 
Keetellapper, 1 lopst. 

 

  den Hulselse acker, 2 ½ lopst. 
Hulsel 

 

de Gemeijnte van Leegemierde renthefster   
de Domeijnen rentheffer   
Baltus, Huijbregt vader / inventarisant   
van Hanenburgh, Godert secretaris / gecommit.   
Raemakers, Adriaen schepen   
van Hoogstraten, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
66 t/m 67, fiche 3, rij 2 Taxatie (f 57-1-4  negatief )  t.b.v. successierechten 3-7-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Jans, Elisabet + (3-6-1724) * erflaatster Hulsel  
  huijs en aangelag, ca. 2 ½ 

lopst., Hulsel 
 

  den Grooten acker, 4 lopst.  
  den Gragtacker, 2 lopst.  
  den Smeelacker, 2 lopst.  
  den Heesterbos, 2 lopst.  
  2 quaade heijvelden  
  reepje in een halve beemt, 1 

lopst. 
 

  het Brugbeemdeke, 2 lopst.  
Reijniers, (erfgen.) Huijbregt rentheffers   
……, wed.v. Herman Verbrugge renthefster   
den Arme van Lagemierde rentheffer   
den Arme van Hulsel rentheffer   
de Domeijnen rentheffer   
de Abdij van Everbode renthefster   
Dirx, Claes (Dircx) e.v. * erfgen. / inventarisant   
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van Hanenburgh, Godert secretaris / gecommit.   
Nijssen, Daniel schepen   
Dirx, Peeter (Dircks) schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67 t/m 68, fiche 3, rij 2 Taxatie (f 0-8-5 1/3  negatief )  t.b.v. successierechten 4-7-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Marie + (28-5-1724) erflaatster Antwerpen  
  1/6 Leembugtje, het geheel 3 

lopst., Lagemierde 
 

Slingelandt rentmr. / rentheffer   
Verhagen, Adriaan broer / inventarisant   
van Hanenburgh, Godert secretaris / gecommit.   
Raemakers, Adriaen schepen   
van Hoogstraten, Willem schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
68 t/m 69, fiche 3, rij 2 Taxatie (f 16-13-6 ) ( ¼ deel) t.b.v. successierechten 30-9-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

vanden Berg, Dorothea Jans +  
(27-8-1724) 

erflaatster Hoogemierde  

  huijs, schuur, schop en 
aangelag, 3 ½ lopst., 
Hoogemierde 

 

  stukje land agter de schop 
van Jan Adams, ½ lopst. 

 

  ½ Nieuwvelt in de heij op de 
weg naar Arendonk, ca. 3 
spints. 

 

  weijvelt de Hanerijt aan de 
Sammelinge, ½ lopst. 

 

  den halven Reuselse beemt, 
ca. 1 lopst. 

 

  de Kleijne Heijveldekens int 
Coldersroode 

 

  de Wouwer in de Smitsstraat, 
ca. 3 lopst. 

 

  ackerke aan de Twisselse pat, 
1 lopst. 

 

  acker agter Dilis Bierens, ca. 
4 lopst. 

 

  den Thijsdries, ca. 2 lopst.  
  den halven Hongerse beemt, 

1 lopst. 4 roeden 
 

  Heijvelt op Hongeren  
  Heijvelt aan den meulendijk  
de H.Geest Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Domeijnen rentheffer   
de Abdij van Everbode renthefster   
van Hoogstraten, Jan debiteur Lagemierde  
vanden Berg, Willem Jans broer / inventarisant   
van Hanenburgh, Godert secretaris / gecommit.   
van Hoof, Peeter schepen   
vanden Berg, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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69 t/m 70v, fiche 3, rij 
2 

Taxatie (f 36-10-4 negatief ) (met los 
notitiebriefje betr. belastingen) 

t.b.v. successierechten 17-11-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspeek, Jan + (8-10-1724)  erflater Hoogemierde  
  1/6 huijs, hof en aangelag, 58 

roeden, Hoogemierde 
de erfgen. Jan Hermans (o), 
de gem. straat (z) 

  1/6 den Kaalacker, 2 lopst. 25 
roeden 

de kind. Peeter vanden Berg 
(o), Peeter Jansen (z) 

  1/3 het Silverslag, 1 lopst. 44 
roeden 

Anthonie van Heijst (o), 
Lambregt vanden Borne (z) 

  1/3 den Reuselsen beemt, 1 
lopst. 25 roeden 

de wed. Cornelis Huijbregts 
(o), Clement Jansen (z) 

  1/3 den Langen acker, 3 
lopst. 33 roeden 

Embregt Dijkmans (o), 
Goijert vanden Berg (z) 

  1/3 den Hoogen bogt met het 
Boske daaraan, 1 lopst. 26 
roeden 

Embregt Dijkmans (o), de 
gem. heijde (z) 

Jansen, Jacob rentheffer   
van Ravels, Pieternel renthefster   
den Arme van Lagemierde rentheffer   
van Dijk, (erfgen.) Geertruij rentheffers   
den Arme van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Lemmens, Wouter Hendrik e.v. * inventarisant   
Leijtens, Hendrien * moeder    
Verspeek,……. broer en zuster    
van Hanenburgh, Godert secretaris / gecommit.   
Schuurmans, Dielis president   
van Hoog, Peeter schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 70 en 70v, fiche 
3, rij 3 

Memorie / opdracht aan de vorster 
(keerzijde los briefje) 

betr. vergadering collecteurs ± 11-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Coolen, (erfgen.) Peeter Jan  Lagemierde  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71 t/m 73, fiche 3, rij 3 Taxatie (f 0-16-14  negatief )  t.b.v. successierechten 4-12-1724 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Johanna + (22-10-1724) erflaatster Turnhout  
  1/3 keuken, stal, halve schuur 

en aangelag, Hoogemierde 
Adriaan Jacobs (o), Hermen 
vanden Berg (w) 

  1/3 den Hoogendries met 
aangelegen land, ca. 4 ½ lops. 

de kind. Bartel Aarts (o), Jan 
Anthonie Beeke (w) 

  1/3 reepje in ’t Wasvelt, ca. ½ 
lopst. 

de erfgen. Jan Verkooijen (o), 
de selve (w) 

  1/3 den Heijbogt, 5 spints. Jan Matthijs van Mol (o), de 
gem. heijde (w) 

  1/3 den Langen acker, 1 
lopst. 48 roeden 

Cornelis Adriaanse (o), de 
gem. heijde (w) 

  1/3 den Bogt, 40 roeden Cornelis Adriaanse (o), 
Lambregt vanden Borne (w) 
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  1/3 den Paaijkloot, 50 roeden Peeter Jan Dielis de oude (o), 
Hermen vanden Berg (w) 

  1/3 reepje groes in de 
Holstraat, ca. ½ lopst. 

de kind. Dirk Peeters (o), de 
straat (w) 

  1/3 heij en weijvelt neven de 
Hanerijt, ca. 1 ½ lopst. 

de gem. heijde (o, n) 

de Abdij van Everbode renthefster   
de Domeijnen rentheffer   
den H.Geest Arme van Hoogemierde rentheffer   
Rooijmans, Jan erfgen. / inventarisant   
van Hanenburgh, Godert secretaris / gecommit.   
van Hoof, Peeter schepen   
vanden Bergh, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
73 t/m 74v, fiche 3, rij 
3 

Taxatie (f 22-3-8 )  t.b.v. successierechten 16-1-1725 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Cornelis, Hendrik + (7-12-1724) erflater Vessem  
  ½ stuk land en groes aan den 

Ouden Dijk, 5 lopst. 32 
roeden, Hoogemierde 

Jan vande Sande (o), Govert 
Verbruggen (z), Willem van 
de Sande (w), Jan van de 
Sande (n) 

  ½ den Langen acker, 80 r. Lambregt van den Borne (o, 
n), Adriaan Crollen (z, w) 

  ½ den Bagijnebogt, 2 lopst. de gem. straat (o, z), Hendrik 
van de Sande (w, n) 

  ½ land en houtwas, 2 lopst. de gem. straat (o, n), Hermen 
vanden Berg (z, w) 

  ½ het Beemdeke op 
Hongeren 

Cornelis Jacobs (o, n), Govert 
Verbrugge (z), den selven (w) 

  ½ het Merivelt Reusel (o, z), Jan vanden 
Berg (w), de erfgen. Jan van 
de Sande (n) 

Slingeland rentmr. / rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir van Pouderoije rentmr. / rentheffer sHertogenbosch  
Adriaanse, Cornelis erfgen.    
Schuurmans, Dielis president   
van Hoof, Peeter schepen   
vanden Bergh, Jan schepen   
van Hanenburgh, Godert secretaris / gecommit.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4 Index  1711-1724 

 
Einde mei 2011 

 
 
 


