Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 168
door E.A.M.Verspaandonk

folio no.

soort akte

fiche 1, rij 1, foto 3

Index en losse notitie

opmerkingen

datum

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Corstiaans, Jan

gelover 1611

heijvelt aan de Bosackers
Everbode

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

1 t/m 6v, fiche 1, rij 1

Taxatie (f 9007-18-4)

t.b.v. successierechten

25-9-1727

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

de Abt van Everbode (Averbode)
Brauman, Simon
Faas, Gabriel

inventarisant
rentmr. / inventarisant
rentmr. / inventarisant

Luijten, Jacob

pachter

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

1. de Groote Thienden, (2
clampen in Hoogemierde, 3
clampen in Lagemierde)
2. het Kleijn Tiendeken,
Hoogemierde
3. pastoreel huijs met
aangelegen eijkenboske,
boogaart en moeshof, 2 zillen
(=4 lopst.) 93 roeden
4. de pachthoef Culensrode,
58 roeden
5. een vijver aan de heijde, 1
bunder, een zil 72 roeden
(eigendom betwist)
6. een vijver, 3 bunder 1 zille
82 ½ roeden (eigendom
betwist)
7. stuk heijde den
Helderdijk, 2 bunder, 1 zille
78 roeden
8. stuk Landt met kanten en
gragten, 2 zillen, 8 roeden
9. den Nieuwenhof met
kanten en gragten, 1 zille 68
roeden
10. den Veekenacker, 1
bunder 1 zille 35 ½ roeden
11. het Geerlijx ackerke, 1
zille 64 roeden

de gem. straat (o), de Abdije
van Everbode (w, z, n)

de Abdij (z, n), de gem. straat
(o, w)
de gem. straat (o), deselve
(z), de gem. heijde (n, w)
de straat (o, z), de heijde (w,
n)
Barthel van den Broek (o), de
baan (w), Jan Thomas Luijten
(z), de gem. heijde (n)
Jan Martens (o), de Abdij (w,
z, n)
de gem. weg (o), de Abdij (w,
z, n)

de Abdij (n, o), Jan Thomas
(w), de gem. weg (z)
den Arme van H.Mierde (o,
n), Peeter van Spaandoncq
(Verspaandonk) (w), de gem.
weg (z)
12. Landt den Bogt met
de Abdij (o), de erfgen.
kanten en gragten en een stuk Peeter van Spaandonk
heijde, 5 bunder 3 zille 55
(Verspaandonk)(w), de
roeden
erfgen. Peeter Jansens (z), de
gem. straat (n)
13. Weijde met kanten en
de gem.. straat (o), de Abdij
gragten, 2 bunder 1 zille 19
(w, z, n)
roeden
14. den Gerstbogt met kanten, de gem. straat (o), de Abdij
1 zille 95 ½ roeden
(w, n), de erfgen. Hendrik
Lemmens (z)
15. stuk heijde, 1 zille 10 r.
de Abdij (o, w, z, n)
16. den Osseneusel met een
Hendrik Lemmens (o), de
stuk heijde, 2 bunder 77 ½ r. Abdij (w, z, n)
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Huijbregts, Peeter

gebruiker

Gerrits, Ant.

gebruiker

17. het Heijvelt onder Reusel, de gemeente v. H.Mierde (o),
13 bunder 2 zille 50 roeden
de gemeente v. Reusel (w, z),
de gragten (n)
18. den Loijacker, 1 zille 35
Clement Janssens (o), Peeter
roeden
van Spaandonk
(Verspaandonk) (w), Cornelis
Mierdmans (z), Govaart
Verbruggen (n)
19. den Poelshof met kanten, Jan Martens (o), Steeven
2 zillen 90 ½ roeden
Martens (w), de gem. straat
(z), de Abdij (n)
20. den Capper, 1 zille 6
Peeter Verspaandonk (o),
roeden
Jacob van Diessen (w), Jan
Hermans (z), den voetpadt (n)
21. den Hulsbosch, 1 bunder een heijken (o), de gem.
1 zille 2 roeden
straat (w), Jacob van Diessen
(z), Jan Martens (n)
22. den Kleijnen acker met
Peeter Huijbregts (o), Peeter
kanten, 89 ½ roeden
Verspaandonk (w, z), den
voetpadt (n)
23. den Geeracker met kanten Jan Lemmens (o), de straat
en heijde, 3 zillen 44 ½
(w), Jan Martens (z), den
roeden
voetpadt (n)
24. het Kleijn ackerke, 53
roeden
25. een ackerke, 1 zille 71
roeden
26. heijdeden Heijkant, 2
de wed. Peeter Verspreeuwel
zillen 88½ roeden
(o), de gem. weg (w), de
Abdij (z), Hendrik
Verbaandert (n)
27. Landt den Heijkant met
de wed. Peeter Verspreeuwel
kanten, 1 bunder 48 ½ roeden (o), de gem. weg (w), de
Abdij (z, n)
28. het Vonder heijvelt, 1
Jan van Mol (o), de Abdij (w)
bunder 1 zille 28 roeden
, Peeter Verspaandonk (z),
Peeter van Leent (n)
29. den Vonderdries, 2 zillen de Abdij (o), Peeter
54 ½ roeden
Lemmens (w), de erfgen.
Peeter Verspaandonk (z), den
voetpadt (n)
30. het Kleijn Dootbroek
de Beeke (o), de heijde (w, n)
(Dooijbroek), goed deel 3
, Steeven Martens (z)
zillen 21 ½ roeden, slecht
deel 1 zille 60 roeden
31. het groot Dootbroek, goed de Beeke (o), de heijde (w, n)
deel 2 bunder 1 zille 32
, Hendrik Verbaandert (z)
roeden, slecht deel 1 zille 47
roeden
32. het Vonderbroek, goed
de Beeke (o), de gem. straat
deel 2 bunder 1 zille 34 ½
(w), Jan Martens (z), de wed.
roeden
van de Sande (n)
33. het Leijbroek, goed deel 1 de Beeke (o), de straat (w), de
zille 46 roeden, slecht deel 2 erfgen. Jan Schoormans (z),
bunder 40 roeden
Jan Martens (n)
34. een dries, 32 roeden
de gem. straat (o), de Abdij
(z, w, n)
35. huijsinge (gebouwd in
1726)
36. huijs, hof en aangelag, ca. de gem. straat (o), Jan
3 lopst. met ….
Martens (z), de gemeijnte (w,
n)
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den Zieles acker, ca. 1 lopst.
37. den Kerkacker, 3 zillen
30 roeden

Schots, Anthonie

gebruiker

van Pallandt, Elbert Anthonie
van Heurn, Mr. Anthonie
Lemmens, Jan Wouter
Verbruggen, Goijert
Bierens, Dielis
Lemmens, Jan Adriaan
Coppens, Wouter
van Hanenburgh, Godert

ontvanger
ontvanger
president / loco off.
schepen
schepen
schepen
schepen
secretaris

de Abdij (z, n)
Peeter Jan Maas (o), Steeven
Martens (z, w), Wouter van
de Sande (n)
38. 2 stukken de Bremackers, de erfgen. Jan Wouter van de
2 zillen 53 roeden
Sande (o), de selve (w),
Cornelis Coolen (z), de
erfgen….. (n)
39. beemt aan den Langen
de erfgen. Jacob Jansen (o),
voort, 1 lopst. 46 roeden
de gem. heijde (w), Cornelis
Mierdmans (z), de wed.
Hendrik Jacobs (n)
40. een Eusel, 1 lopst. 40
de voorn. beemt (o), de gem.
roeden
heijde (w), Cornelis
Mierdmans (z), de wed.
Hendrik Jacobs (n)
41. heijvelt en groes, 3 lopst. de gem. straat (o), Cornelis
Vroomen (w), de gem. heijde
(z), Hendrik Joris (n)
42. heijvelt aan den
Jan Sweerts (o), de gem.
molendijk, 2 lopst.
straat (w), Wouter Coppens
(z), den molendijk (n)
43. heijvelt aan de
Jan Martens (o), de erfgen.
molenstraat, 40 roeden
Wouter Marcelis (w, z), de
gem. straat (n)
sHertogenbosch

Hoogemierde
Lagemierde

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

6v en 7, fiche 1, rij 2

Taxatie (f 1753-2-8)

t.b.v. successierechten

25-9-1727

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

de Abt van St. Truijen
van Kessel, J.

inventarisant
gemachtigde /
inventarisant

van Pallandt, Elbert Anthonie
van Heurn, Mr. Anthonie
Lemmens, Jan Wouter
Peeters, Joost Jacob
Coppens, Wouter
van Hanenburgh, Godert

ontvanger
ontvanger
loco officier
schepen
schepen
secretaris

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

de Grove en Smalle Tienden,
Hulsel
sHertogenbosch

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

7v t/m 9, fiche 1, rij 2

Taxatie (f 78-)

t.b.v. successierechten

24-4-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Luijten, Hendrik + (2-3-1728)

erflater

Lagemierde
1. 1/8 huijs, schuur en
aangelag, ca. 57 roeden, aan
de plaats, Lagemierde (Leen
van Grobbendonk)

de gemeijnte (o, w, z, n)
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2. 1/8 den Crommenbogt, 5 ½ de erfgen. Herman Hermans
lopst. (ca. de helft Leen van
(o), Jan Wittens (z), Jenneke
Tuldel)
Verhagen (w), het Hassel
straatje (n)
3. 1/8 den Baxbogt, 4 lopst.
de erfgen. Jan Plompen (o),
22 roeden (Leen van
de erfgen. Jan Maas (z), de
Grobbendonk)
erfgen. Jan Meijs (w), de
erfgen. (n)
4. 1/8 den Lokenacker, 2
de erfgen. Herman Hermans
lopst. 48 roeden (Leen van
(o, z, n)
Tielen )
5. 1/8 de Streep en dries,
sijn selfs (o), Peter Meijs en
samen 3 lopst. 58 roeden
erfgen. (z), Godert van
(Leen van Grobbendonk)
Hanenburgh / Peter Meijs (n),
de gemeijne straat (w)
6. 1/8 den Neeskensbeemt, 3 de Aa (o), de erfgen. Jan
lopst. 20 roeden (Leen van
Plompen (z), de erfgen. (w),
Grobbendonk)
de gem. straat (n)
7. 1/8 den Solbergh, 1½ lopst. de erfgen. Herman Hermans
(Leen van Tuldel)
(o, z, w), het Hasselt straatje
(n)
8. 1/8 de Hasselt, 1 lopst. 56 het Hasseltstraatje (o),
roeden
Wouter Coppens (z), Peeter
Meijs (z), de erfgen. Herman
Hermans (n)
den Armen van Lagemierde
Swanen, Peeter

rentheffer
gelover / rentg. 1684
9. 1/8 beemt in de Hoolstraat, de Aa (o), de Heer van
2 lopst. 46 roeden
Wamel (z), de Hoolstraat (w),
Barthel Verhagen (n)
10. 1/8 den Houtert, 2 lopst. 6 Cornelis van de Sande (o), de
roeden
erfgen. Herman Peeters (z, n),
de erfgen. Adriaan Jan
Joosten (w)
11. 1/8 het Rietven, 11 lopst.
10 roeden, in de Mispelendse
heijde

Bierens, Dielis
Lemmens, Jan Adriaan
Coppens, Wouter
van Hanenburgh, Godert

schepen / loco officier
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

9 t/m 11v, fiche 1, rij
2, vervolg op rij 5,
foto 8 !!

Taxatie (f 78)-

t.b.v. successierechten

24-4-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Luijten, Hendrik + (2-3-1728)

erflater

Lagemierde
1. 1/8 huijs, schuur en
aangelag, ca. 57 roeden, aan
de plaats, Lagemierde
2. 1/8 den Crommenbogt, 5 ½
lopst. (ca. de helft Leen van
Tuldel)
3. 1/8 den Baxbogt, 4 lopst.
22 roeden (Leen van
Grobbendonk)

de gemeijnte (o, w, z, n)

de erfgen. Herman Hermans
(o), Jan Wittens (z), Jenneke
Verhagen (w), het Hassel
straatje (n)
de erfgen. Jan Plompen (o),
de erfgen. Jan Maas (z), de
erfgen. Jan Meijs (w), de
erfgen. (n)
4
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4. 1/8 den Lookenacker, 2
lopst. 48 roeden (Leen van
Tielen )
5. 1/8 de Streep en dries,
samen 3 lopst. 58 roeden
(Leen van Grobbendonk)

de erfgen. Herman Hermans
(o, z, n)

sijn selfs (o), Peter Meijs en
erfgen. (z), Godert van
Hanenburgh / Peter Meijs (n),
de gemeijne straat (w)
6. 1/8 den Neeskensbeemt, 3 de Aa (o), de erfgen. Jan
lopst. 20 roeden (Leen van
Plompen (z), de erfgen. (w),
Grobbendonk)
de gem. straat (n)
7. 1/8 den Solbergh, 1½ lopst. de erfgen. Herman Hermans
(Leen van Tuldel)
(o, z, w), het Hasselt straatje
(n)
8. 1/8 de Hasselt, 1 lopst. 56 het Hasseltstraatje (o),
roeden
Wouter Coppens (z), Peeter
Meijs (z), de erfgen. Herman
Hermans (n)
den Armen van Lagemierde
Swanen, Peeter

rentheffer
gelover / rentg. 1684
9. 1/8 beemt in de Hoolstraat, de Aa (o), de Heer van
2 lopst. 46 roeden
Wamel (z), de Hoolstraat (w),
Barthel Verhagen (n)
10. 1/8 den Houtert, 2 lopst. 6 Cornelis van de Sande (o), de
roeden
erfgen. Herman Peeters (z, n),
de erfgen. Adriaan Jan
Joosten (w)
11. 1/8 het Rietven, 11 lopst.
10 roeden, in de Mispelendse
heijde

Swanen, Jacobus
Bierens, Dielis
Lemmens, Jan Adriaan
Coppens, Wouter
van Hanenburgh, Godert

toesiender v.d. onm.
erfgen. / inventarisant
schepen / loco officier
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

tussen 9v en 10, fiche
1, rij 2, foto 10 t/m rij
3, foto 4

Lijst van Goederen van de Abdij van
Averbode onder Hoogemierde

t.b.v. successierechten

9-6-1760 !

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
2 pachthoeven genaemt
Culensroede (een hoeve
bijgetimmert) , het pastoreel
huijs en dependente huijsinge
etc. 193 ½ lopst. (1 lopst.= 60
roeden)

Vroemans, Thomas (Vroomans)
Adams, Peeter
Luijten, Thomas

pachter van het oud
pachthof
pachter nieuwe hoeve
pachter

van Helmont, Wouter

pachter

huijs, hof en aangelag, ca. 3
lopst. met 10 percelen samen
ca. 55 lopst.
beemdt op Hongeren met een
Eursel daaraan, samen 3
lopst. 26 roeden
een heijveldt, 3 lopst.

de rivier (o), de gem. heijde
(w), Maria Jacobus Luijten
(n), Jan van Hees (z)
de gem. straat (o), Jacobus
van den Borne (w), de gem.
heijde (z),Hendrik Luijten (n)
5
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een heijveldt aen den
molendijck, 2 lopst.
heijvelt aen de molenstraete,
40 roeden

den Armen van Lagemierde
Schoormans, Laureijs

rentheffer
pachter

Vincken, Peeter

pachter

de Bremackers, 4 lopst. 13
roeden

Jueten, Catharina

huurster

den Loeijacker (Looijacker),
2 lopst. 15 roeden

de Kerckeackers, 5 lopst. 30
roeden

een weijde, 2 lopst.

Weerts, Leonardus

pachter

van Heusden, ….
……., Gisbertus
Verellen, F.G.
Salé. T.

pachter
Abt / inventarisant
provisor / idem
provisor / idem

folio no.

Jan Verspaendonck (o), Joost
Coolen (w), den selven (z),
Jan Lemmens (n)
Jacobus Willems / Jan
Lemmens (o), Peeter van den
Borne (n), Jacobus van den
Borne / de kind. Thomas van
Vessem (w), de wed.
Lambreght van den Borne (z)
Clemens Janssens (o),
Cornelis van den Heuvel (w),
Wouter Hermans (z), de kind.
Govaert Verbruggen (n)
de Beecke (o), de kind. Jan
Verspaendonck (z), de straat
(w), de Abdij (n)

het Tiendeken in het Wildert
het gieten van een tiendeklok
1755, Lagemierde
reparatie aan het Belfort,
Lagemierde 1736 en 1757
Hoogemierde (cijnsboek,
Bergeijk, Loon, Bladel,
Reusel, Lommel)
Hilvarenbeek
Averbode

opmerkingen

datum

tussen 9v en 10, fiche Lijst van Goederen van de Abdij van
1, rij 3, foto 5 t/m rij 4, Averbode onder Hoogemierde
foto 8

t.b.v. successierechten

26-5-1727

namen van personen of
instellingen

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Luijten, Jacob

soort akte

Jan Wustberg (Woestenberg)
(o, z), de gem. straat (w), den
molendijk (n)
de kind. Adriaan Martens (o),
Hendrik Swaenen (w), Jan
Lemmens (z), de gem. straat
(n)

beroep / relatie

pachter

de Groote tiende
het Cleijn tiendeken
het Pastoreel huijs met een
aangelegen eijken boske,
boogaert en moeshoff, 2
zillen 93 roeden
pachthoff Culensroede, 58
roeden
vijver aan de heijde, 1 bunder
1 zil 72 roeden
den Helderdijck, 2 bunder, 1
zille 78 roeden

de gem. straat (o), de Abdij
(w, z, n)

de Abdij (z, n), de gem. straat
(o, w)
de gem. straat (o), de selve
(z), de gem. heijde (n, w)
Bertel van de Broeck (o), de
baan (w), Jan Thoms Luijten
(z), de gem. heijde (n)
stuck Lant met kanten en
Jan Martens (o), de Abdij (w,
grachten, 2 zillen 8 roeden
z, n)
den Nieuwen hof (waarop een de gem. weg (o), de Abdij (w,
hoeve gebouwd is) met
z, n)
6
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kanten en grachten, 1 zille, 68
roeden
den Veken acker, 1 bunder 1
zille 35 ½ roeden
het Geerlijcx ackerken, 1 zille
64 roeden

de Abdij (o), Jan Thomas
Luijten (w), de gem. weg (z)
den Arme van Hoogemierde
(o, n), Peeter van Spaendonck
(Verspaandonk) (w), de gem.
weg (z)
den Bocht en Haeghacker met de Abdij (o), de erfgen.
kanten en grachten en een
Peeter van Spaendonck
stuk heijde, 5 bunder 3 zillen (Verspaandonk) (w), de
55 roeden
erfgen. Peeter Janssens (z), de
gem. straat (n)
weijde met kanten en
de gem. straat (o), de Abdij
grachten, 2 bunder, 1 zille, 19 (w, z, n)
roeden
den Gerstbocht met kanten, 1 de gem. straat (o), de Abdij
zille 95 ½ roeden
(w, n), de erfgen. Hendrik
Lemmens (z)
een stuck heijde, 1 zille 10
de Abdij (o, w, z, n)
roeden
den Osseneussel met een stuk Hendrik Lemmens (o), de
heijde, 2 bunder 77 ½ roeden Abdij (w, z, n)
het heijvelt onder Reusel, 13 de gemeente Hoogemiert (o),
bunder 2 zillen 50 roeden
de gemeente Reusel (z, w), de
gracht (n)
den Loijacker, 1 zille 35
Clement Janssens (o), Peeter
roeden
van Spaendonck
(Verspaendonck) (w),
Cornelis Miermans (z),
Govaert Verbruggen (n)
den Poelshoff met kanten, 2
Jan Martens (o), Steven
zillen 90 ½ roeden
Martens (w), de gem. straat
(z), de Abdij (n)
den Capper, 1 zille 6 roeden Peeter Verspaendonck (o),
Jacob van Diessen (w), Jan
Hermans (z), de voetpat (n)
stuck Lant met heijde en
een heijken (o), de gem.
kanten den Bulsbosch, 1
straat (w), Jacob van Diessen
bunder 1 zille 2 roeden
(z), Jan Martens (n)
den Cleijnen acker met
Peeter Huijbrechts (o), Peeter
kanten, 89 ½ roeden
Verspaendonck (w, z), den
voetpat (n)
den Geeracker met kanten en Jan Lemmens (o), de straat
heijde, 3 zillen 44 ½ roeden
(w), Jan Martens (z), den
voetpat (n)
het Cleijn ackerken, 53
roeden
een ackerken, 1 zille 71
roeden
den Heijkant, 2 zillen 88 ½
de wed. Peeter Verspreeven
roeden
(Verspreeuwel) (o), de gem.
weg (w), de Abdij (z),
Hendrik Verbaandert (n)
den Heijkant met kanten, 1
de wed. Peeter Verspreeven
bunder 48 ½ roeden
(Verspreeuwel)(o), de gem.
weg (w), de Abdij (z, n)
het Vonder heijvelt, 1 bunder Jan van Mol (o), de Abdij (w)
1 zille 28 roeden
, Peeter Verspaendonck (z),
Peeter van Leent (n)
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den Vonderdries, 2 zillen
54½ roeden

het Cleijn dootbroeck, het
goede 3 zillen 21 ½ roeden,
het slechte 1 zille 60 roeden
het Groot dootbroeck, het
goede 2 bunder 1 zille 32
roeden, het slechte 1 zille 47
roeden
het Vonderbroeck, het goede
2 bunder 1 zille 34 ½ roeden,
het slechte 1 zille 30 roeden
het Leijkbroeck (Leijbroeck),
het goede 1 zille 46 roeden,
het slechte 2 bunder 40
roeden
een dries, 32 roeden
Huijbrechts, Peeter

huurder / gebruiker

Geerts, Anton

huurder / gebruiker

Schot, Anton (Schots)

huurder / gebruiker

Schuermans, Dilis

rentgeld. (korenpacht)

Lemmens, Maria Wouter
van Dun, Jan

rentgeldst. (korenp.)
rentgeld. (korenpacht)

de Abdij (o), Peeter
Lemmens (w), de erfgen.
Peeter Verspaendonck (z),
den voetpat (n)
de Beke (Beeke)(o), de heijde
(w, n), Steven Martens (z)
de Beke (o), de heijde (w, n),
Hendrik Verbaendert (z)

de Beke (o), de gem. straat
(w), Jan Martens (z), de wed.
van de Sande (n)
de Beke (o), de straat (w), de
erfgen. Jan Schoormans (z),
Jan Martens (n)
de gem. straat (o), de Abdij
(z, w, n)

huijsinge, (gebouwd 1726) bij
de pachthoeve
huijs, hoff en aangelag, ca. 3 de gem. straat (o), Jan
lopst.
Martens (z), de gemeijnte (w,
n)
den Zieles acker, ca. 1 lopst. de Abdij (z, n)
den Kerckacker, 3 zillen 30
Peeter Jan Maes (o), Steven
roeden
Martens (z, w), Wouter van
de Sande (n)
de Bruijn ackers, 2 zillen 53 de erfgen. Jan Wouter van de
roeden
Sande (o), de selve (w),
Cornelis Colen (z), de erfgen.
Alton (Anton ?) van der
Spreet (n)
beemt aan den Langen voort, de erfgen. Jacob Janssens (o),
1 lopst. 46 roeden
de gem. heijde (w), Cornelis
Miermans (z), de wed.
Hendrik Jacops (n)
een Eusel, 1 lopst. 40 roeden de voorn. beemt (o), de gem.
heijde (w), Cornelis
Miermans (z), de wed.
Hendrik Jacops (n)
een heijvelt met wat groes, 3 de gem. straat (o), Cornelis
lopst.
Vroemen (w), de gem. heijde
(z), Hendrik Jois (Joris ?)
heijvelt aen den molendijck, Jan Swerts (o), de gem. straat
2 lopst.
(w), Wouter Coppens (z), den
molendijck (n)
heijvelt aen de molenstraet,
Jan Mertens (o), de erfgen.
40 roeden
Wouter Marcelis (w, z), de
gem. straat (n)
een Cijnsboek
een Corenpacht
den Maesacker
de kind. Hendrik Sebrechts
(o), de kind. Wouter Janssens
(z), de straat (w), de kind.
Gilis Jan Willems (n)
den Maesacker

het Eijnde (o), de erfgen.
Hendrik van Beeck (w, n),
Adriaen Jan Gijsen (z)
8
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Wittens, (de kind.) Jan

rentg. (korenpacht)

Adriaenssen, Cornelis

rentgeld. (korenpacht)

Erfven, Hendrick Peeter (Erven)

rentgeld. (korenpacht)

van de Sande, Jan
rentgeld. (korenpacht)
van den Bergh, (erfgen.) Wouter Geraert rentgelder

2 ackerkens: de Paijboot
(Paijcloot ?)

de Lendestraat (z), Hendrik
Willems (w), Adriaen
Janssens (n), de erfgen.
Peeter Hendricx (n)
een pleck ….
de Aa (z, w), de vroente (o),
Hendrik van de Sande (n)
de Keile
Wouter Franssen (n, w),
Simon Peeter van Heijst (z,o)
huijs, hoff in de Geijselbocht Lodewijck van Diest (z, o),
Jan Mesmaeckers (n), de
straat (w)
……
den Kerckenbocht
Jan Mesmaeckers (o), de
gem. straat (w), de
Lindestraat (z), Peeter Aerts
(n)

Antonissen, Jan
Antonissen, Simon

rentgelder
mede rentgelder

heijvelt aen den Boschacker

Maes, Jan Hans

rentgeld. (korenpacht)

………..

Verbruggen, (erfgen.) Govaert
van der Speeck, Anton
van de Sande, Jan Marcelis

rentgeld. (korenpacht)
rentgeld. (korenpacht)
rentgelder

………
………
½ uijtstee in de Smisstraet

Fredericus
Braunman, Simon

Abt / inventarisant
camer. (kamerheer) /
inventarisant
provisor / invent.

Everbode

Vaes, Gabriel

folio no.

soort akte

Goort Matthijs (o, w, z),
Wouter van de Sande (n)
de gem. straat (z, w), Dilis
Janssens (n, o)

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

opmerkingen

datum

tussen 9v en 10, fiche Taxatie van Goederen van de Abdij van
1, rij 4, foto 9 t/m rij 5, Averbode onder Hoogemierde
foto 1
(f 9007-18-4)

t.b.v. successierechten

5-5-1727

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

de Abt van Everbode
Brauman, Simon
Vaas, Gabriel

inventarisant
rentmr. / inventarisant
rentmr. / inventarisant
1. de Tiende tot Hoogemierde
en Lagemierde
2. het Kleijn Tiendeke
3. de Pastorij huijsinge
4. de pachthoeve Culdersrode
5. de vijver, 1 bunder 1 zille
(eigendom betwist)
6. een vijver (eigendom
betwist)
7. den Helderdijk (heijde)
8. stuk landt met kanten en
grachten
9. den Nieuwen hof
10. den Vekenacker
11. den Geerlijx acker
12. den Bogt
13. een weijde, 2 bunder 1
zille 19 roeden
14. den Garstbogt
15. stuk heijde, 1 zille 10
roeden
9
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Huijbregts, Peeter
Gerrits, Anthonie

bewoner
bewoner

van Pall(andt), Elbert Anthonie
van Heurn, Mr. Anthonie

ontvanger
ontvanger

folio no.

soort akte

tussen 9v en 10, fiche
1, rij 5, foto 2

Berekening (kladje)

namen van personen of
instellingen

16. het Ossen Eusel
17. stuk heijde onder Reusel
18. den Looacker
19. den Poelshof
20. den Uppert
21. den Hulsbosch
22. den Kleijnen acker
23. den Geeracker
24. ’t Kleijn ackerke 53 r.
25. een acker, 1 zille 71 r.
26. den Heijkant (heijde)
27. den Heijkant (landt) 1
bunder 48 ½ roeden
28. ’t Vonder heijvelt
29. de Vonderdries
30. ’t Kleijn Dooijbroek
31. ’t Groot Dooijbroek
32. ’t Vonderbroek
33. ’t Leijbroek
34. een dries, 32 roeden
35. nieuwe huijsinge
36. huijs met landerijen
37. den Kerkacker, 3 zillen
30 roeden
38. den Breemacker (2
stukken)
39 beemt bij de Langvoort, 1
lopst. 46 roeden
40. een Eusel, 1 lopst. 40
roeden
41. heijvelt met groes
42. heijvelt aan de molendijk
43. heijvelt aan de
molenstraat
sHertogenbosch

opmerkingen
beroep / relatie

de gem. straat (o)

datum

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

tussen 9v en 10, fiche
1, rij 5, foto 3

Brief

betr. cijnsboek St. Truijden

2-7-1727

namen van personen of
instellingen
den Prelaet van St. Trudo (St. Truijden)
van Kessel, J.

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

afzender

sHertogenbosch

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

tussen 9v en 10, fiche
1, rij 5, foto 4

Memorie betr. tienden te Hulsel / de
Heer van St. Trudo (St. Truijden)

t.b.v. successierechten

19-6-1727

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Janssen, Jacob

pachter 1717- 1725

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
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………

secretaris / pachter
1726
Abt
samensteller

Maurus
van Kessel, J.

St. Truijden

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

tussen 9v en 10, fiche
1, rij 5, foto 5

Notitie

betr. tienden

1727 ?

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

tussen 9v en 10, fiche
1, rij 5, foto 6 en 7

Memorie t.b.v. schepenen / verzoek om
uitstel

betr. tienden

1727 ?

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Heurn, Anthonie
den Abt van St. Truijen

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

11v t/m 12v, fiche 1,
rij 5, foto 11

Taxatie (f 0-)

t.b.v. successierechten

17-5-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Helmont, Jan + (7-4-1728)

erflater

Lagemierde
1. huijsje, hof en aangelag,
ca. 50 roeden aan ’t
Wellenseijnde, Lagemierde

de gem. straat (o), de erfgen.
Craamers (z), de erfgen. Jan
Coolen (w), de erfgen.
Wouter Miggiel Colen (n)
2. den Haverdries, ca. 2 lopst. de Hoolstraat (o), Phlip Jacob
16 roeden
Willems (z), de erfgen. Jan
Colen (w), de erfgen.
Cramers (n)
Swanen, Jacobus
Lemmens, Jan
van Beers, Willem Laureijs
van Hanenburgh, Godert

folio no.

bedesetter / loco off.
schepen
gesworen
secretaris

soort akte

12v t/m 14, fiche 2, rij Taxatie (f 60-)
1

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

17-5-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Helmont, Jan + (7-4-1728)

erflater

Lagemierde
1. huijsje, hof en aangelag,
ca. 50 roeden aan ’t
Wellenseijnde, Lagemierde

de gem. straat (o), de erfgen.
Cramers (z), de erfgen. Jan
Coolen (w), de erfgen.
Wouter Michiel Coolen (n)
2. den Haverdries, ca. 2 lopst. de Hoolstraat (o), Phlip Jacob
16 roeden
Willems (z), de erfgen. Jan
Coolen (w), de erfgen.
Cramers (n)
Willems, Phlip Jacob
Swanen, Jacobus
Lemmens, Jan
van Beers, Willem Laureijs

erfgen. / inventarisant
bedesetter / loco off.
schepen
gesworen
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van Hanenburgh, Godert

folio no.

secretaris

opmerkingen

datum

14 t/m 15v, fiche 2, rij Taxatie (f 5-18-15 5/15)
1

soort akte

t.b.v. successierechten
(fol. 14 is genummerd 15 !)

29-5-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

de Kort, Sijken + (22-4-1728)

erflaatster

Lagemierde
1. 1/15 huijsinge, hof en
aangelag, ca. 2 lopst. 51
roeden, ’t Wellenseijnde,
Lagemierde

den Armen van Reusel
de benefitien

Jacobus Adriaans (o), de
erfgen. (z), de gemeijnte (w),
de erfgen. Hermen Peeters (n)

rentheffer
rentheffer
2. 1/15 Jan Cornelis Kemps
aansteede, 42 ½ roeden

de erfgen. Jan Joosten Meijs
(o, w), de erfgen. Miggiel
Verhagen (z), de erfgen. (n)
3. 1/15 het Leenbugtje, 51 ½ de gem. weg (o), de erfgen.
roeden
Herman Cramers (z), Jan
Wittens (w), de erfgen. Jan
Joost Meijs (n)
4. 1/15 acker op den Hoogen de erfgen. Peeter Colen (o, z),
weg, 1 lopst. 40 roeden
den Hoogen weg (w), den
ackerweg (n)
5. 1/15 het Laer, 3 lopst. min het Laar (o, z), de gemeijnte
5 roeden
(w), het Hombroek (n)
6. 1/15 het Rooijbeemdeke, 1 Wouter Verheez (o, n),
lopst. 43 roeden
Goijert Lemmens (z), Barthel
Verhagen (w)
de Abdije van Everbode

renthefster
7. 1/15 Eusel ofte weijvelt, 1
lopst. 18 ½ roeden

Swanen, Jacobus
Lemmens, Jan
Coppens, Wouter
van Hanenburgh, Godert

de erfgen. Peeter Colen (o),
het Laar (z), de erfgen.
Hendrik Maas (z), de vroente
(n)

bedesetter / loco off.
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

15v t/m 18v, fiche 2,
rij 1

Taxatie (f 5-18-15 5/15)

t.b.v. successierechten

29-5-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

de Kort, Sijken + (22-4-1728)

erflaatster

Lagemierde
1. 1/15 huijsinge, hof en
aangelag, ca. 2 lopst. 51
roeden, ’t Wellenseijnde,
Lagemierde

den Armen van Reusel
de benefitien

Jacobus Adriaans (o), de
erfgen. (z), de gemeijnte (w),
de erfgen. Hermen Peeters (n)

rentheffer
rentheffer
2. 1/15 Jan Cornelis Kemps
aansteede, 42 ½ roeden
3. 1/15 het Leenbugtje, 51 ½
roeden

de erfgen. Jan Joosten Meijs
(o, w), de erfgen. Michiel
Verhagen (z), de erfgen. (n)
de gem. weg (o), de erfgen.
Herman Cramers (z), Jan
Wittens (w), de erfgen. Jan
Joost Meijs (n)
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4. 1/15 acker op den Hoogen
weg, 1 lopst. 40 roeden

de erfgen. Peeter Colen (o, z),
den Hoogen weg (w), den
ackerweg (n)
5. 1/15 het Laer, 3 lopst. min het Laar (o, z), de gemeijnte
5 roeden
(w), het Hombroek (n)
6. 1/15 het Rooijbeemdeke, 1 Wouter Verheez (o, n),
lopst. 43 roeden
Goijert Lemmens (z), Barthel
Verhagen (w)
de Abdije van Everbode

renthefster
7. 1/15 Eusel ofte weijvelt, 1
lopst. 18 ½ roeden

de Kort, Wouter
Swanen, Jacobus
Lemmens, Jan
Coppens, Wouter
van Hanenburgh, Godert

folio no.

de erfgen. Peeter Colen (o),
het Laar (z), de erfgen.
Hendrik Maas (z), de vroente
(n)

vader / inventarisant
bedesetter / loco off.
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum

18v t/m 20, fiche 2, rij Taxatie (f 89-2-13 5/7)
2

soort akte

t.b.v. successierechten

21-7-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Luijten, Jenneke + (10-6-1728)

erflaatster

Lagemierde
1. 1/7 huijsinge, schuur en
aangelag, Lagemierde aan de
Plaats, ca. 57 roeden
2. 1/7 den Crommenbogt, 5 ½
lopst. (de helft Leen van
Tuldel)
3. 1/7 den Baxbogt, 4 lopst.
22 roeden (Leen van
Grobbendonk)
4. 1/7 den Lookenacker, 2
lopst. 48 roeden (Leen van
Tielen )
5. 1/7 de Streependries, 3
lopst. 58 roeden (Leen van
Grobbendonk)
6. 1/7 den Neeskensbeemt, 3
lopst. 20 roeden (Leen van
Grobbendonk)
7. 1/7 den Solbergh, 1 ½
lopst. (Leen van Tuldel)
8. 1/7 de Hasselt, 1 lopst. 56
roeden

den Armen van Leegemierde
Swaanen, Peeter

de gemeijnte (o, w, z, n)

de erfgen. Herman Hermans
(o), Jan Wittens (z), Jenneke
Verhagen (w), het
Hasselstraatje (n)
de erfgen. Jan Plompen (o),
de erfgen. Jan Maas (z), de
erfgen. Jan Meijs (w), de
erfgen. (n)
de erfgen. Herman Hermans
(o, z, n)
sijn selfs (o), Peeter Meijs en
erfgen. (z), Godert van
Hanenburg / Peeter Meijs (n),
de gemeijne straat (w)
de Aa (o), de erfgen. Jan
Plompen (z), de erfgen. (w),
de gemeijne straat (n)
de erfgen. Herman Hermans
(o, z, w), het Hasselstraatje
(n)
het Hasselstraatje (o), Wouter
Coppens (z), Peeter Meijs
(w), de erfgen. Herman
Hermans (n)

rentheffer
gelover 1684
9. 1/7 den Beemt in de
de gem. Aa (o), de Heer van
Hoolstraat, 2 lopst. 46 roeden Wamel (z), de Hoolstraat (w),
Barthel Verhagen (n)
10. 1/7 den Houtert, 2 lopst. 6 Cornelis van der Sande (o),
roeden
de erfgen. Herman Peeters (z,
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n), de erfgen. Adriaan Jan …
Joosten (w)
11. 1/7 ’t Rietven, 11 lopst.
10 roeden in de Mispeleijndse
heijde
van Beers, Willem
Lemmens, Jan Adriaan
Coppens, Wouter
van Hanenburgh, Godert

folio no.

gesworen / loco off.
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum

20v t/m 23, fiche 2, rij Taxatie (f 89-2-13 5/7)
2

soort akte

t.b.v. successierechten

21-7-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Luijten, Jenneke + (10-6-1728)

erflaatster

Lagemierde
1. 1/7 huijsinge, schuur en
aangelag, Lagemierde aan de
Plaats, ca. 57 roeden
2. 1/7 den Crommenbogt, 5 ½
lopst. (de helft Leen van
Tuldel)
3. 1/7 den Baxbogt, 4 lopst.
22 roeden (Leen van
Grobbendonk)
4. 1/7 den Lookenacker, 2
lopst. 48 roeden (Leen van
Tielen )
5. 1/7 de Streependries, 3
lopst. 58 roeden (Leen van
Grobbendonk)
6. 1/7 den Neeskensbeemt, 3
lopst. 20 roeden (Leen van
Grobbendonk)
7. 1/7 den Solbergh, 1 ½
lopst. (Leen van Tuldel)
8. 1/7 de Hasselt, 1 lopst. 56
roeden

Swaanen, Peeter

de gemeijnte (o, w, z, n)

de erfgen. Herman Hermans
(o), Jan Wittens (z), Jenneke
Verhagen (w), het
Hasselstraatje (n)
de erfgen. Jan Plompen (o),
de erfgen. Jan Maas (z), de
erfgen. Jan Meijs (w), de
erfgen. (n)
de erfgen. Herman Hermans
(o, z, n)
sijn selfs (o), Peeter Meijs en
erfgen. (z), Godert van
Hanenburg / Peeter Meijs (n)
de Aa (o), de erfgen. Jan
Plompen (z), de erfgen. (w),
de gemeijne straat (n)
de erfgen. Herman Hermans
(o, z, w), het Hasselstraatje
(n)
het Hasselstraatje (o), Wouter
Coppens (z), Peeter Meijs
(w), de erfgen. Herman
Hermans (n)

gelover 1684
9. 1/7 den Beemt in de
de gem. Aa (o), de Heer van
Hoolstraat, 2 lopst. 46 roeden Wamel (z), de Hoolstraat (w),
Barthel Verhagen (n)
10. 1/7 den Houtert, 2 lopst. 6 Cornelis van der Sande (o),
roeden
de erfgen. Herman Peeters (z,
n), de erfgen. Adriaan Jan …
Joosten (w)
11. 1/7 ’t Rietven, 11 lopst.
10 roeden in de Mispeleijndse
heijde

Swaanen, Jacobus
Luijten, (onm. erfgen. *) Jenneke
van Beers, Willem
Lemmens, Jan Adriaan
Coppens, Wouter

toesiender v. */
inventarisant
gesworen / loco off.
schepen
schepen
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van Hanenburgh, Godert

folio no.

secretaris

opmerkingen

datum

23v t/m 26, fiche 2, rij Taxatie (f 53-0-14)
2

soort akte

t.b.v. successierechten

25-7-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Kortens, Anneke + (14-6-1728)

erflaatster

Lagemierde
1. 1/3 huijs, schuur en
aangelag, ca. 6 lopst. 8
roeden, het Wellenseijnd,
Lagemierde

den Armen van Leegemierde
de Domainen
Teijnagel

de erfgen. Herman Cremers
(o), de gemeijnte (z, w), de
erfgen. Herman Peeters (n)

rentheffer
rentheffer
rentmr. / rentheffer
2. 1/3 den Buntacker, 1 lopst. de erfgen. Wouter Michiel
38 roeden
Coolen (o), sijn selfs (z), de
erfgen. Herman Cremers (w),
den ackerweg (n)

den Armen van Reusel

rentheffer
3. 1/3 het Landt op ’t Jacobs,
53 roeden
4. 1/3 den Buijtenman, 2
lopst. 3 roeden
5. 1/3 den Pelsacker, 58
roeden

Lijcklama à Nijholt

de gemeijnte (o), de erfgen.
Herman Peeters (z, n), de
erfgen. Herman Cremers (w)
de erfgen. Peeter Coolen (o,
z), de erfgen. Herman
Cremers (w), sijn selfs (n)
Wouter Michiel Coolen (o),
de erfgen. Peeter Coolen (w),
den ackerweg (z), sijn selfs
(n)

rentmr. / rentheffer
6. 1/3 den Beemt agter den
de erfgen. Adriaan Joosten
Buijteman, 2 lopst. 40 roeden (o), sijn selfs (z), de erfgen.
Herman Cremers (w), de
erfgen. Peeter Coolen (n)
7. 1/3 den Heijbogt, 58 ½
’t Laar (o), de erfgen. Peeter
roeden
Coolen (z, w), de erfgen.
Herman Peeters (n)
8. 1/3 het Weijvelt, 1 lopst.
de erfgen. Herman Peeters (o)
18 roeden
, de Aa (z), de erfgen.
Wouter Michiel Coolen (w),
de gemeijne heij (n)
9. 1/3 het heijvelt aan het
de erfgen. Wouter Michiel
Broek, 1 lopst. 12 roeden
Coolen (o, z), de erfgen.
Peeter Hermans (n)
10. 1/3 den Huijchelbeemt,
de Aa (o), de erfgen. Herman
1½ lopst. (Leen van Tuldel)
Hermans (z), Goijert
Lemmens (w), de erfgen.
Peeter Coolen (n)
11. 1/24 den Langen acker
de erfgen. Herman Hermans
van Willem Mattheussen, 1
(o, n), Godert van
lopst. 56 roeden
Hanenburgh (z, w)

van Beers, Willem
Lemmens, Jan
Coppens, Wouter
van Hanenburgh, Godert

gesworen / loco off.
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

26v t/m 29v, fiche 2,
rij 3

Taxatie (f 53-0-14)

t.b.v. successierechten

25-7-1728
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Kortens, Anneke + (14-6-1728)

erflaatster

Lagemierde
1. 1/3 huijs, schuur en
aangelag, ca. 6 lopst. 8
roeden, het Wellenseijnd,
Lagemierde

den Armen van Leegemierde
de Domainen
Teijnagel

de erfgen. Herman Cremers
(o), de gemeijnte (z, w), de
erfgen. Herman Peeters (n)

rentheffer
rentheffer
rentmr. / rentheffer
2. 1/3 den Buntacker, 1 lopst. de erfgen. Wouter Michiel
38 roeden
Coolen (o), sijn selfs (z), de
erfgen. Herman Cremers (w),
den ackerweg (n)

den Armen van Reusel

rentheffer
3. 1/3 het Landt op ’t Jacobs,
53 roeden
4. 1/3 den Buijtenman, 2
lopst. 3 roeden
5. 1/3 den Pelsacker, 58
roeden

Lijcklama à Nijholt

de gemeijnte (o), de erfgen.
Herman Peeters (z, n), de
erfgen. Herman Cremers (w)
de erfgen. Peeter Coolen (o,
z), de erfgen. Herman
Cremers (w), sijn selfs (n)
Wouter Michiel Coolen (o),
de erfgen. Peeter Coolen (w),
den ackerweg (z), sijn selfs
(n)

rentmr. / rentheffer
6. 1/3 den Beemt agter den
de erfgen. Adriaan Joosten
Buijteman, 2 lopst. 40 roeden (o), sijn selfs (z), de erfgen.
Herman Cremers (w), de
erfgen. Peeter Coolen (n)
7. 1/3 den Heijbogt, 58 ½
’t Laar (o), de erfgen. Peeter
roeden
Coolen (z, w), de erfgen.
Herman Peeters (n)
8. 1/3 het Weijvelt, 1 lopst.
de erfgen. Herman Peeters (o)
18 roeden
, de Aa (z), de erfgen.
Wouter Michiel Coolen (w),
de gemeijne heij (n)
9. 1/3 het heijvelt aan het
de erfgen. Wouter Michiel
Broek, 1 lopst. 12 roeden
Coolen (o, z), de erfgen.
Peeter Hermans (n)
10. 1/3 den Huijchelbeemt,
de Aa (o), de erfgen. Herman
1½ lopst. (Leen van Tuldel)
Hermans (z), Goijert
Lemmens (w), de erfgen.
Peeter Coolen (n)
11. 1/24 den Langen acker
de erfgen. Herman Hermans
van Willem Mattheussen, 1
(o, n), Godert van
lopst. 56 roeden
Hanenburgh (z, w)

Woestenborgh, Derk (i.n.v. vrouw)
van Beers, Willem
Lemmens, Jan
Coppens, Wouter
van Hanenburgh, Godert

erfgen. / inventarisant
loco officier
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

30 en 30v, fiche 2, rij
3

Taxatie (f 275-)

t.b.v. successierechten

14-9-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Cornelis, Adriaan + (10-8-1728)

erflater

Hulsel
16
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het Dorp van Hulsel
Janssen, Laurijs (van Mierd)
Vervugt, Cornelis
Lemmens, Jan
Peeters, Joost Jacob
Luijcas, Corstiaan
van Hanenburgh, G.

folio no.

rentgelder
geldschieter 1673
zoon van zuster /
inventarisant
schepen
schepen
schepen
secretaris

soort akte

1/3 Obligatie (2x)

opmerkingen

datum

31 t/m 32, fiche 2, rij 4 Taxatie (f 31-)(met notitie betr. datum
overlijden)

t.b.v. successierechten

18-11-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Coevoorts, Jan + (10-10-1728) (begr.
12-10-1728)
van der Hammen, T.

erflater

Dun (onder Hilvarenbeek)

koster
1. ½ heijvelt en Santhorst
genaamt het Peertsbroek, 3
lopst. min 3 roeden,
Lagemierde
2. ½ Land en heijde in Jan
Jansens heijvelt, 9 lopst. 13
roeden
3. ½ Land en heijde in de
Brod, 2 lopst. 29 roeden

de erfgen. (o), de Aa (z), de
gem. heijde (w, n)

de gem. heijde (o), de erfgen.
(z, n), de erfgen. Herman
Creemers (w)
de gem. heijde (o), de erfgen.
Cornelis Goris (z), de erfgen.
(w, n)
4. ½ den Houtert, 1 lopst. 45 Hendrik Claassens (o), de Aa
roeden
(w), de erfgen. Herman
Peeters (z), de erfgen. (n)
5. ½ beemt, 3 lopst. 13
Antonie Peeters (o), de Aa (z)
roeden
, de erfgen. Matthijs van Dun
(w), de gem. heijde (n)
6. ½ Peeter Aarts Gagelrijs, 2 Jan van de Sande (o), de Aa
lopst. 25 roeden
(z), de erfgen. (w), de gem.
heijde (n)
7. ½ het Peertsbroek van
de erfgen. (o, w), de Aa (z),
Miggiel Pasmans, 3 lopst. 42 de gem. heijde (n)
roeden
8. ½ het Gagelrijs van
de erfgen. (o, w), de Aa (z),
Thomas Eeverts (van Jacob
de gem. heijde (n)
van Laarhoven), 2 lopst. 3
roeden
9. 2/3 het Havermans veldeke de erfgen. (o, z, n), de Aa (w)
, 1 lopst. 15 roeden, (Leen
van Grobbendonk)
Swanen, Jacobus
Lemmens, Jan
van de Sande, Jan
van Hanenburgh, Godert

folio no.

bedesetter / loco off.
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum

32v t/m 34, fiche 2, rij Taxatie (f 145-)(met daarvoor notitie
4
betr. datum overlijden)

soort akte

t.b.v. successierechten

25-11-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Sweerts, Maria Jan + (25-10-1728)

erflaatster

Hulsel
1. ½ huijs, hoff en aangelag,
3 lopst. 28 r. , Hoogemierde

de erfgen. Adriaan Zeegers
(o), de straat (z, w),de heij (n)
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2. ½ den Beekacker, 15 lopst. Cobus van Leent (o), de
50 roeden
erfgen. Adriaan Zeegers (z,
w), de heij (n)
3. ½ den Beemt over de Aa, 4 den Hogenweg (o), Goijert
lopst. 30 roeden
Lemmens (z), de Aa (w), G.
van Hanenburgh (n)
4. ½ het Koeijeerssel, 3 lopst. de straat (o), Dilis
40 roeden
Schuurmans (z), de erfgen.
Adriaan Zeegers (w), Peeter
van Leent (n)
5. ½ het Eersel in de
de heij (o, n), de heerbaan
Kruijsvelden, 2 lopst. 20
(w), de erfgen. Adriaan
roeden
Zeegers (n)
6. ½ heijveldt aan de
de gem. weg (o, z), de wed.
molendijk, 2 lopst.
Jan Schoormans (w), de
erfgen. Wouter Joris
Lemmens (n)
7. ½ het Dooijbroek, 1 lopst. de Aa (o), de Abdij van
Everbode (z), de heij (w),
Barthel Verhagen (n)
8. ½ Nieuw Land, 2 lopst.
de erfgen. Hendrik
Verbaandert (o), Jan Hermans
(z), de erfgen. (w, n)
Luijcas, Corstiaan
Verbruggen, Goijert
Bierens, Dielis
van Hanenburgh, Godert

folio no.

schepen / loco officier
schepen
schepen
secretaris

soort akte

34 t/m 35v, fiche 2, rij Taxatie (f 245-)
4

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

25-11-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Sweerts, Maria Jan + (25-10-1728)

erflaatster

Hulsel
1. ½ huijs, hoff en aangelag,
3 lopst. 28 r. , Hoogemierde
2. ½ den Beekacker, 15 lopst.
50 roeden

het Dorp van Hulsel

rentgelder

de erfgen. Adriaan Zeegers
(o), de straat (z, w),de heij (n)
Cobus van Leent (o), de
erfgen. Adriaan Zeegers (z,
w), de heij (n)
3. ½ den Beemt over de Aa, 4 den Hogenweg (o), Goijert
lopst. 30 roeden
Lemmens (z), de Aa (w), G.
van Hanenburgh (n)
4. ½ het Koeijeerssel, 3 lopst. de straat (o), Dilis
40 roeden
Schuurmans (z), de erfgen.
Adriaan Zeegers (w), Peeter
van Leent (n)
5. ½ het Eersel in de
de heij (o, n), de heerbaan
Kruijsvelden, 2 lopst. 20
(w), de erfgen. Adriaan
roeden
Zeegers (n)
6. ½ heijveldt aan de
de gem. weg (o, z), de wed.
molendijk, 2 lopst.
Jan Schoormans (w), de
erfgen. Wouter Joris
Lemmens (n)
7. ½ het Dooijbroek, 1 lopst. de Aa (o), de Abdij van
Everbode (z), de heij (w),
Barthel Verhagen (n)
8. ½ Nieuw Land, 2 lopst.
de erfgen. Hendrik
Verbaandert (o), Jan Hermans
(z), de erfgen. (w, n)
Obligatie f 10018
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Paridaans, Wouter
Sweerts, Jenneke Jan
Dirks, Ansem Peter
Luijcas, Corstiaan
Verbruggen, Goijert
Bierens, Dielis
van Hanenburgh, Godert

folio no.

geldschieter 1654
inventarisante
verk. voogd
schepen / loco officier
schepen
schepen
secretaris

soort akte

35v t/m 39, fiche 2, rij Taxatie (f 112-)
4

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

30-11-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Roij, Jan Bernhardus (13 of 17 ?-91728)

erflater

Oirschot
1. 1/3 in ¼ huijsinge, hoff,
schuur en aangelag, 5 lopst.
11 roeden, Lagemierde aan
de Plaats (Leen van
Grobbendonk)
2. 1/3 in ¼ den Steenacker, 3
lopst. 32 roeden

de plaats (o), den ackerweg
(z), Godert van Hanenburgh /
Jan Wittens (w), de gem.
straat (n)

de gem. straat (o), de erfgen.
Willem Matthijssen (z), den
Broekkant (w), G. van
Hanenburgh (n)
3. 1/3 in ¼ den Goutsmits of G.v. Hanenburgh (o), Goijert
St.Jans acker, 1 lopst. 28
Lemmens (z), de Heer van
roeden (Leen van Tuldel)
Wamel (w), de erfgen.
Willem Mattheussen (n)
4. 1/3 in ¼ het Aartsackerke Hendrik Claassen (o), sijn
of Klijn Solbergske, 1 lopst. 5 selfs (z), Barthel Verhagen
roden (Leen van Tuldel)
(w), ’t Hasselstraatje (n)
5. 1/3 in ¼ den Padtacker, 4
de gem. straat (o), de
lopst. 6 roeden
ackerstraat (z), Jan Wittens /
Hendrik Claassen (w), Jan
Wittens (n)
6. 1/3 in ¼ de Hasselt, 2
het Hasseltstraatje (o),
lopst. 34 roeden
Hendrik Claassen / Peter
Meijs (z), sijn selfs (w), den
ackerweg (n)
7. 1/3 in ¼ den Deckersacker, de ackerstraat (o), Jan Dielis
4 lopst. 30 roeden (Leen van (z, w), de erfgen. (n)
Tuldel)
8. 1/3 in ¼ den Solbergh, 3
Jenneke Verhagen (o), de
lopst. 4 roeden
wed. Peter Janssen (z),
Hendrik Claassen (w), ’t
Hasseltstraatje (n)
9. 1/3 in ¼ den Lookenacker, sijn selfs (o, n), Hendrik
4 lopst. 44 roeden (Leen
Claassen (z), ’t
onder de Heer van Tielen)
Hasseltstraatje (w)
10. 1/3 in ¼ denVonderbeemt Cobus Swanen (o), de erfgen.
, 5 lopst. 10 roeden
Jan Joosten (z), de Aa (w), de
Vonderpadt (n)
11. 1/3 in ¼ den Pontdries, 2 Jenneke Verhagen (o),
lopst. 34 roeden
Goijert Lemmens (z), sijn
selfs (w), het Berkestraatje
(n)
12. 1/3 in ¼ den Colenbeemt, sijn selfs (o), Verhagen (z, n),
3 lopst. 17 roeden (Leen
de Aa (w)
onder Barthel Verhagen)
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13. 1/3 in ¼ de drie veldekens Wouter Verheez (o), Anthonij
in de Hoolstraat, 3 lopst. 8
van Dooren / Jenneke
roeden
Verhagen (z), de Hoolstraat
(w), de erfgen. Jan Wittens
(n)
14. 1/3 in ¼ de heij in ’t
Thoon van Dooren (o, n),
weijveld, 30 roeden
Jenneke Verhagen (z),
Gijsbert Huijsmans (w)
15. 1/3 in ¼ heijveld in de
de Heijlare straat (o), Thoon
Heijlaren, 5 lopst. 30 roeden van Dooren (z), Cobus
Swaanen (w), Goijert
Lemmens (n)
16. 1/3 in ¼ den Langen
de erfgen. Thoon Verhagen
dries, 2 lopst. 54 roeden
(o), Anneke Moorssen ? (z),
de Hoolstraat (w), de erfgen.
Peter Coolen (n)
17. 1/3 in ¼ het Klootje, 50
de gem. weg (o), G.v.
roeden
Hanenburgh (z), de Heer van
Wamel (w, n)
18. 1/3 in ¼ de Hasselt van
Wouter Coppens (o), Cobus
Winterroij, 3 lopst. 12 roeden Swaanen (z), de erfgen.
Adriaan Jan Joosten (w), sijn
selfs (n)
19. 1/3 in ¼ de Aansteede
de gemeijnte (o), de erfgen.
van Gerrit Bastiaans, 4 lopst. Mark Jacobs (z), Jan van de
6 roeden
Sande (w), den gem. dijk (n)
20. 1/3 in ¼ den Diestersen
de Aa (o), Aart Martens (z),
beempt, 3 lopst. 19 roeden
de Hoolstraat (w), de Heer
van Wamel (n)
21. 1/3 in ¼ den Lookenacker Peter Jansen (o), Cobus
van Peter Bartholomeus, 3
Swanen (z), ’t Hasseltstraatje
lopst. 34 roeden (Leen onder (w), Hendrik Claassen (n)
de Heer van Tielen)
22. 1/3 in ¼ steede de Nulle, Jacobus Adriaans (o), de
huijsinge, schuur, hoff en
erfgen. Peter Michiel Colen
aangelag, het Wellensende, 9 (z), de gem. straat (w), de
lopst. 58 roeden
erfgen. Herman Peters (n)
23. 1/3 in ¼ de Voorsten
de erfgen. Herman Peters (o),
Houtert op het Laar, 3 lopst. 3 ’t Laar (z), de gem. heij (w),
roeden
de Aa (n)
24. 1/3 in ¼ den Halven Griet Wouter Verheez (o), de
Mijs dries, 2 lopst. 19 roeden erfgen. Peter Colen (z), de
Hoolstraat (w), Anneke
Goutsmits (n)
25. 1/3 in ¼ den Halven
de erfgen. Adriaan Jan
Kuijpert, 2 lopst. 22 roeden
Joosten (o), ’t Laar (z),
Mighiel Dijkmans (w), de Aa
(n)
Swaanen, Cobus
Lemmens, Jan
van de Sande, Jan
van Hanenburgh, Godert

folio no.

bedesetter / loco off.
schepen
schepen
secretaris

soort akte

opmerkingen

tussen 35v en 36, fiche Notitie (memorie) betr. opstellen lijst,
2, rij 5
en rekenbriefje

namen van personen of
instellingen
Bierboom, ….
Sweerts, Jenneke Jan

beroep / relatie

datum
1728

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

erfgen. van *
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Sweerts, Maria Jan + *

folio no.

soort akte

tussen 39 en 39v, fiche Kwitantie
2, rij 5

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Lemmens, Jan
van Hanenburgh, Godert
Hartong, …… *
van Achgel, (kind van dochter + dec.
1728)Daniel (van Achel)

ontvanger t.b.v. *
secretaris
stadhouder

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

betr. successierechten

19-10-1729

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

datum

39 t/m 45v, fiche 2, rij Taxatie (f 138-10-)
5

t.b.v. successierechten

1-12-1728

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Roij, Jan Bernhardus ( begr. 17-91728)

erflater

Oirschot
1. 1/3 in ¼ van ½ huijs, hoff,
het geheel ca. ¼ lopst.,
Hilvarenbeek in de
Koeijstraat
2. 1/3 in ¼ van ½ huijske en
hoffke, ca. 1/8 lopst.
Hilvarenbeek
3. 1/3 in ¼ van ½ hoff, het
geheel ca. ½ lopst. agter de
Koeijstraat
4. 1/3 in ¼ van ½ Biemans
bosken, het geheel ca. ¼
lopst. aan de Beerte
5. 1/3 in ¼ van ½ huijs,
schuur, schop, hoff en
aangelag, het geheel ca. 8
lopst., Esbeek
6. 1/3 in ¼ van ½ weijlandt,
het geheel ca. 1 ½ lopst.,
Esbeek
7. 1/3 in ¼ van ½ weijlandt,
het geheel ca. 3 lopst. ontrent
de schutsboom
8. 1/3 in ¼ van ½ de Klijne
Stipt, het geheel ca. 1 ½ lopst.
, Esbeek
9. 1/3 in ¼ van ½ parc.
saaijlandt, het geheel ca. 3
lopst. in de Spulse ackers
1. 1/3 in ¼ huijsinge, hoff,
schuur en aangelag, 5 lopst.
11 roeden, Lagemierde aan
de Plaats (Leen van
Grobbendonk)
2. 1/3 in ¼ den Steenacker, 3
lopst. 32 roeden

de erfgen. (o, w), de heer
advocaat Smulders (z), de
Koeijstraat (n)
Adriaan Smolders (o), de
erfgen. (z, w), de Koeijstraat
(n)
de kind. Cornelis van Heesch
(o), Lambert Moonen (z), een
ackerweg (w), de erfgen. (n)
Cornelis Moonen (o), de
kind. Jan van de Schooth (z,
n), de gem. straat (w)
de Heer van Mierlo (o),
Gerrit Bruers c.s. (z, w), de
vroente (n)
Peter Corstiaan Aarts (o), de
gem. straat (z), Adam de Bie
(w), de Klapstaart (n)
de vroente (o, z, n), Peter
Bosmans (w)
de vroente (o, z, w), de
secretaris (n)
de kind. Peeter van Heesch
(o, z), Gijsbert Jonckers (w),
de wed. Wouter Vleminx (n)
de plaats (o), den ackerweg
(z), Godert van Hanenburgh /
Jan Wittens (w), de gem.
straat (n)
de gem. straat (o), de erfgen.
Willem Matthijssen (z), den
Broekkant (w), G. van
Hanenburgh (n)
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3. 1/3 in ¼ den Goutsmits of
St.Jans acker, 1 lopst. 28
roeden (Leen van Tuldel)

G.v. Hanenburgh (o), Goijert
Lemmens (z), de Heer van
Wamel (w), de erfgen.
Willem Mattheussen (n)
4. 1/3 in ¼ het Aartsackerke Hendrik Claassen (o), sijn
of Klijn Solbergske, 1 lopst. 5 selfs (z), Barthel Verhagen
roden (Leen van Tuldel)
(w), ’t Hasselstraatje (n)
5. 1/3 in ¼ den Padtacker, 4
de gem. straat (o), de
lopst. 6 roeden
ackerstraat (z), Jan Wittens /
Hendrik Claassen (w), Jan
Wittens (n)
6. 1/3 in ¼ de Hasselt, 2
het Hasseltstraatje (o),
lopst. 34 roeden
Hendrik Claassen / Peter
Meijs (z), sijn selfs (w), den
ackerweg (n)
7. 1/3 in ¼ den Deckersacker, de ackerstraat (o), Jan Dielis
4 lopst. 30 roeden (Leen van (z, w), de erfgen. (n)
Tuldel)
8. 1/3 in ¼ den Solbergh, 3
Jenneke Verhagen (o), de
lopst. 4 roeden
wed. Peter Janssen (z),
Hendrik Claassen (w), ’t
Hasseltstraatje (n)
9. 1/3 in ¼ den Lookenacker, sijn selfs (o, n), Hendrik
4 lopst. 44 roeden (Leen
Claassen (z), ’t
onder de Heer van Tielen)
Hasseltstraatje (w)
10. 1/3 in ¼ denVonderbeemt Cobus Swanen (o), de erfgen.
, 5 lopst. 10 roeden
Jan Joosten (z), de Aa (w), de
Vonderpadt (n)
11. 1/3 in ¼ den Pondtdries, 2 Jenneke Verhagen (o),
lopst. 34 roeden
Goijert Lemmens (z), sijn
selfs (w), het Berkestraatje
(n)
12. 1/3 in ¼ den Colenbeemt, sijn selfs (o), Verhagen (z, n),
3 lopst. 17 roeden (Leen
de Aa (w)
onder Barthel Verhagen)
13. 1/3 in ¼ de drie veldekens Wouter Verheez (o), Anthonij
in de Hoolstraat, 3 lopst. 8
van Dooren / Jenneke
roeden
Verhagen (z), de Hoolstraat
(w), de erfgen. Jan Wittens
(n)
14. 1/3 in ¼ de heij in ’t
Thoon van Dooren (o, n),
weijveld, 30 roeden
Jenneke Verhagen (z),
Gijsbert Huijsmans (w)
15. 1/3 in ¼ heijveld in de
de Heijlare straat (o), Thoon
Heijlaren, 5 lopst. 30 roeden van Dooren (z), Cobus
Swaanen (w), Goijert
Lemmens (n)
16. 1/3 in ¼ den Langen
de erfgen. Thoon Verhagen
dries, 2 lopst. 54 roeden
(o), Anneke Moorssen (z), de
Hoolstraat (w), de erfgen.
Peter Coolen (n)
17. 1/3 in ¼ het Klootje, 50
de gem. weg (o), G.v.
roeden
Hanenburgh (z), de Heer van
Wamel (w, n)
18. 1/3 in ¼ de Hasselt van
Wouter Coppens (o), Cobus
Winterroij, 3 lopst. 12 roeden Swaanen (z), de erfgen.
Adriaan Jan Joosten (w), sijn
selfs (n)
19. 1/3 in ¼ de Aansteede
de gemeijnte (o), de erfgen.
van Gerrit Bastiaans, 4 lopst. Mark Jacobs (z), Jan van de
6 roeden
Sande (w), den gem. dijk (n)
22
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20. 1/3 in ¼ den Diestersen
beempt, 3 lopst. 19 roeden

de Aa (o), Aart Martens (z),
de Hoolstraat (w), de Heer
van Wamel (n)
21. 1/3 in ¼ den Lookenacker Peter Jansen (o), Cobus
van Peter Bartholomeus, 3
Swanen (z), ’t Hasseltstraatje
lopst. 34 roeden (Leen onder (w), Hendrik Claassen (n)
de Heer van Tielen)
22. 1/3 in ¼ steede de Nulle, Jacobus Adriaans (o), de
huijsinge, schuur, hoff en
erfgen. Peter Michiel Colen
aangelag, het Wellensende, 9 (z), de gem. straat (w), de
lopst. 58 roeden
erfgen. Herman Peters (n)
23. 1/3 in ¼ de Voorsten
de erfgen. Herman Peters (o),
Houtert op het Laar, 3 lopst. 3 ’t Laar (z), de gem. heij (w),
roeden
de Aa (n)
24. 1/3 in ¼ den Halven Griet Wouter Verheez (o), de
Mijs dries, 2 lopst. 19 roeden erfgen. Peter Colen (z), de
Hoolstraat (w), Anneke
Goutsmits (n)
25. 1/3 in ¼ den Halven
de erfgen. Adriaan Jan
Kuijpert, 2 lopst. 22 roeden
Joosten (o), ’t Laar (z),
Mighiel Dijkmans (w), de Aa
(n)
van Achele, Daniel (i.n.v. kinderen)
Swaanen, Cobus
Lemmens, Jan
van de Sande, Jan
van Hanenburgh, Godert

erfgen. / inventarisant
bedesetter / loco off.
schepen
schepen
secretaris
Einde maart 2011
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