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folio no. soort akte opmerkingen datum 
3 t/m 4, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 0-) t.b.v. successierechten 25-11-1733 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de La Dale, Jacobus + (de Ladale)  
(……1733) 

erflater sGravenhage  

  ¼ huijs en hof, ca. ½ lopst. 
Lagemierde, het Kerkhoff aen 
de plaats 

de gemeente (o, z), Marten 
Jacobs (w, n) 

den Arme van Lagemierde rentheffer   
Meijs, Peeter bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart schepen   
Patronus, Frans secretaris   
Rombouts, Wouter (i.n.v. vrouw) erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
4v t/m 7, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 60-10) t.b.v. successierechten 9-1-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Fabrij, Elisabeth + (25-11-1733) 
(wed.v. ?) Ansem Dircks 

erflaatster Hulsel  

  1. ½ huijs en aengelag, ca. 3 
½ lopst., Hulsel aan het 
Lindenendt 

de kind. Hendrik Staps (o, z), 
de gemeente (n) 

  2. ½ den Blokacker, ca. 5 
lopst. 49 roeden 

de kind. Hendrik Stapts (o), 
den H.Geestakker (z), Corn. 
Vervugt (w), Norbertus 
Hulsmans (n) 

  3. (½) den Geenenakker, ca. 3 
lopst. 4 roeden 

den akkerweg  (o, w), de heer 
Hartongh (z), Frans Willems 
(n) 

  4. ½ den Langen akker, ca. 3 
lopst. 38 roeden 

Jan Verhagen (o, n), de kind. 
Peter Dircks (z), Adriaan 
Kooijmans (w) 

  5. (½) den Kercken akker, 1 
lopst. 

Cornelis Sweerts (o), den 
akkerweg (z), de erfgen. 
Corstiaan Nijssen (w), den 
H.Geestakker (n) 

  6. ½ den Bogtakker, ca. 41 
roeden 

Reijnier Willems (o), den 
akkerweg (z), Cobis Maes 
(w), Cornelis Werts (n) 

  7. ½ den Daelakker, 3 lopst. 
45 roeden 

Joseph Jansen (o), Cornelis 
Werts (z), den Kouwenberg 
straat (w), de kind. Hendrik 
Staps (n) 

  8. (½ ) den Vreijsen akker, 1 
lopst. 21 roeden 

de kind. Hendrik Staps (o), 
den akkerweg (z), Reijnier 
Willems (w), sijn selfs (n) 

  9. ½ den Vroukens dries, 4 
lopst. 37 roeden 

de gemeente (o), Jan Peeter 
Dircks (z), Cornelis Werts 
(w), de kind. Hendrik Staps 
(n) 

  10. ½ de Aanstede, 3 lopst. 
32 roeden 

de kind. Hendrik Staps (o), 
Frans Willems (z), Peeter 
Hulsmens (w, n) 

  11. ½ den Hoogemierdsen 
beemt, ca. 3 lopst. 15 roeden 

de Aa (o), Anthonij Schots (z, 
w), den molenweg (n) 
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  12. (½) den Hermans bught, 6 
lopst. 

de gemeente  (o, n), sijn selfs  
(z), Jan Leppens (w) 

  13. (½) de Aanstede van 
Krijn Aarten, 7 lopst. 6 
roeden 

de kind. Hendrik Staps (o), 
Jan Peeter Swerts (z, w), de 
straat (n) 

  14. (½) het Bogers heijvelt, 1 
lopst. 

onbekend 

  15. (½) het Leukens heijvelt 
aan de Postelse kant, 45 
roeden 

Jan van de Sande (o), de kind. 
Peeter Jansen (z), sLants 
goederen (w), den molenweg 
(n) 

Peeters, Joost Jacob bedesetter / loco off.   
van Herck, Adriaan schepen   
Verhagen, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7v t/m …, fiche 1, rij 1 
t/m rij 2, foto 3 

Taxatie (f …..) t.b.v. successierechten 10-2-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sergers, Adriaan + (…..1734) erflater Antwerpen  
  1. 1/10 huijsinge, hoff en 

aangelag, 4 ½ lopst. 2 roeden, 
Lagemierde 

de erfgen. Cornelis Goris (o), 
Gerhardt van Eijck (z), de 
gemeente (w), Anthonij 
Verhagen (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
  2. 1/10 Landt in de Hasselt, 2 

lopst. 26 roeden 
het Hasseltstraatje (o), Jan 
Lemmens (z), Jacobus 
Swanen (w, n) 

het Comptoir van de heer Lijcklama a 
Nijholt 

rentmr. / rentheffer   

  3. 1/10 Landt in den Agterste 
Boght, 47 roeden 

de gem. straat (o), Willem 
van Hooghstraten (z), Wouter 
Coppens (w), Leenders (n) 

  4. 1/10 Landt in Gijsbert 
Willems aansteede, 1 lopst. 
15 roeden 

Matthijs Dijkmans (o), den 
H.Geestakker (z), M. 
Dijkmans (n, w) 

  5. 1/10 den Backsbogt, 2 
lopst. 2 roeden 

de gem. Aa (o), den gem. 
dijck (z), Henrick Claassens 
(w, n) 

  6. 1/10 het Quaadt velt, 2 
lopst. 35 roeden 

Gerhardt van Eijck (o), 
Matthijs Dijkmans (z), 
Wouter Coppens (w), Jacobus 
Maas (n) 

  7. 1/10 het Weijvelt, 1 lopst. 
43 roeden 

de gem. heij (o), Jacobus 
Swanen (z), de gem. Aa (w), 
de wed. Peeter Jansen (n) 

Swanen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aardt schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 4 
t/m 9 

Taxatie (f …..) t.b.v. successierechten 10-2-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Sergers, Adriaan + (15-1-1734) erflater Antwerpen  
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  1. 1/10 huijsinge, hoff en 
aangelag, 4 ½ lopst. 2 roeden, 
Lagemierde 

de erfgen. Cornelis Goris (o), 
Gerhardt van Eijck (z), de 
gemeente (w), Anthonij 
Verhagen (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
  2. 1/10 Landt in de Hasselt, 2 

lopst. 26 roeden 
het Hasseltstraatje (o), Jan 
Lemmens (z), Jacobus 
Swanen (w, n) 

het Comptoir van de heer Lijcklama a 
Nijholt 

rentmr. / rentheffer   

  3. 1/10 Landt in den Agterste 
Boght, 47 roeden 

de gem. straat (o), Willem 
van Hooghstraten (z), Wouter 
Coppens (w), Leenders (n) 

  4. 1/10 Landt in Gijsbert 
Willems aansteede, 1 lopst. 
15 roeden 

Matthijs Dijkmans (o), den 
H.Geestakker (z) 

  5. 1/10 den Baxbogt, 2 lopst. 
2 roeden 

de gem. Aa (o), den gem. 
dijck (z), Henrick Claassens 
(w, n) 

  6. 1/10 het Weijvelt, 1 lopst. 
43 roeden 

de gem. heij (o), Jacobus 
Swanen (z), de gem. Aa (w), 
de wed. Peeter Jansen (n) 

  7. 1/10 het Quaadt velt, 2 
lopst. 35 roeden 

Gerhardt van Eijck (o), 
Matthijs Dijkmans (z), 
Wouter Coppens (w), Jacobus 
Maas (n) 

Sergers, Wilbordt vader / inventarisant   
Swanen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 2, foto 10 
t/m rij 3, foto 1 

Taxatie  t.b.v. successierechten 16-3-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Struijck, Maria Catharina +  
(16-1-1734 ) 

erflaatster Oirschot  

het Dorp van Lagemierde rentgelder Obligatie f 700-  
Clercks, Hendrick e.v. * inventarisant   
van der Struijck, Anna Maria * zuster   
Swanen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 2 
t/m 9 

Taxatie (f 1700-) t.b.v. successierechten 23-3-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stelt, juffr. Jacomina + ( …….) 
wed.v. de heer van Hanenburgh 

erflaatster Lagemierde  

  1. huijs met den hoff, schop 
en aengelag, ca. 3 lopst.? 45 
roeden 

de erfgen. de heer van Wamel 
(o), Goijaert Lemmens (z), de 
plaats (w), Jenneke Verhagen 
(n) 
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  2. schuur, schop en aengelag, 
2 ½  lopst. 4 roeden 
(leengoed den Bogaert) 

Peeter Meijs (o), Henrick 
Claassens (z), de gem. straat 
(w), het kerckpad (n) 

  3. acker agter het goed van de 
wed. Peter Jansen, ca. 2 ½ 
lopst. 13 roeden 
(leengoed de heer v. Tielen) 

de wed. Peeter Jansen (o), de 
erfgen. Matteussen (n), Jan 
Wittens (z),  

  4. den Steenacker van Joost 
Leijten, 1 ½ lopst. 17 roeden 

de wed. Peter Jansen (o, n), 
de erfgen.den heer van 
Wamel (z) 

  5. den Steenacker, 3 ½ lopst. 
2 roeden 

de gem. straat (o), de wed. 
Peter Jansen / de wed. Jacob 
van Helmond (z), de erfgen. 
den heer van Wamel (n) 

  6. den Boght, 3 lopst. de kind. Jacobs Swaenen (o), 
het kerckpadt (z), Wouter 
Verhees (w), Jan Lemmens 
(n) 

  7. het Wilbordts beemdeke, 
1½ lopst. 13 roeden 

den akkerwegh (o), de wed. 
Peeter Jansen (z), de gem. Aa 
(w) 

  8. den Vloeijbeemdt, 2 lopst. 
25 roeden 

de gem. Aa (o), de wed. Peter 
Jansen (z), de erfgen. Jan 
Dielis (w), de gem. straat (n) 

  9. den gehelen beemdt, 4 
lopst. 22 roeden 

den ackerwegh (o), Goijert 
Lemmens (z), de gem. Aa (w) 
, de wed. Jacob van Helmond 
(n) 

  10. het Gagelveldt, 4 lopst. de erfgen. den heer van 
Wamel (o), de gem. Aa (w) , 
Jan Wittens (n) 

  11. den Heijlaren beemt, 3 ½ 
lopst. 25 roeden 

Willem van Beers (o), de 
erfgen. Paridaen Wouters (z), 
de gem. Aa (w), Hendrik 
Panenburgh (n) 

  12. den Brughbeemdt, 2 ½ 
lopst. 13 roeden (leen v.d. 
graaf van  Grobbendonck) 

de erfgen. Jan Plompen (o), 
de gem. straat (z), de gem. Aa 
(w), Adriaen de Weijs (n) 

  13. den molengraght met het 
leengoed van Tulden, 15 
roeden 

de erfgen. Jan Plompen (o), 
Cornelis van Dooren (w), de 
gem. Aa (n) 

  14. het Laar, 1 lopst. 40 
roeden 

onbekend 

Swaenen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 3, foto 9 
t/m rij 4, foto 10 

Taxatie (f 6025-) t.b.v. successierechten 21-3-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Stelt, juffr. Jacobmina + ( 3-1734) 
wed.v. de heer Godert van Hanenburgh 

erflaatster Lagemierde  

  1. huijs met den hoff, schop 
en aengelag, ca. 54 roeden 

de heer van Wamel (o), 
Goijaert Lemmens (z), de 
plaats (w), Jenneke Verhagen 
(n) 
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  2. huijs, schuur, schop en 
aengelag, 2 ½  lopst. 4 roeden 
(leengoed den Bogaert) 

Peeter Meijs (o), Henrick 
Claassens (z), de gem. straat 
(w), het kerckpad (n) 

  3. acker agter het goed van de 
wed. Peter Jansen, ca. 2 ½ 
lopst. 13 roeden 
(leengoed de heer v. Tielen) 

de wed. Peeter Jansen (o), de 
erfgen. Matteussen (n), Jan 
Wittens (z),  

  4. den Steenacker van Joost 
Leijten, 1 ½ lopst. 17 roeden 

de wed. Peter Jansen (o, n), 
de erfgen.den heer van 
Wamel (z) 

  5. den Steenacker, 3 ½ lopst. 
2 roeden 

de gem. straat (o), de wed. 
Peter Jansen / de wed. Jacob 
van Helmond (z), de erfgen. 
den heer van Wamel (n) 

  6. den Boght, 3 lopst. de kind. Jacobs Swaenen (o), 
het kerckpadt (z), Wouter 
Verhees (w), Jan Lemmens 
(n) 

  7. het Wilbordts beemdeke, 
1½ lopst. 13 roeden 

den akkerwegh (o), de wed. 
Peeter Jansen (z), de gem. Aa 
(w) 

  8. den Vloeijbeemdt, 2 lopst. 
25 roeden 

de gem. Aa (o), de wed. Peter 
Jansen (z), de erfgen. Jan 
Dielis (w), de gem. straat (n) 

  9. den gehelen beemdt, 4 
lopst. 22 roeden 

den ackerwegh (o), Goijert 
Lemmens (z), de gem. Aa (w) 
, de wed. Jacob van Helmond 
(n) 

  10. het Gagelveldt, 4 lopst. de erfgen. den heer van 
Wamel (o, z), de gem. Aa (w) 
, Jan Wittens (n) 

  11. den Heijlaren beemt, 3 ½ 
lopst. 25 roeden 

Willem van Beers (o), de 
erfgen. Paridaen Wouters (z), 
de gem. Aa (w), Hendrik 
Panenburgh (n) 

  12. den Brughbeemdt, 2 ½ 
lopst. 13 roeden (leen v.d. 
graaf van Grobbendonck) 

de erfgen. Jan Plompen (o), 
de gem. straat (z), de gem. Aa 
(w), Adriaen de Weijs (n) 

  13. den molengraght met het 
leengoed van Tulden, 15 
roeden 

de erfgen. Jan Plompen (o), 
Cornelis van Dooren (w), de 
gem. Aa (n) 

  14. het Laar, 1 lopst. 40 
roeden 

onbekend 

de Generaliteijt / het Comptoir van de 
Heer G.van Hogendorp 

rentgelder (Obligaties f 1000-, f 1500-,  
f 600-, f 400-, ) 

 

10e Classis der Loterije 1722  rentgelder (Obligatie f 300-)  
Storck, de wed. ……. geldschietster 1722   
het Corpus van Hoogemierde rentgelder (Obligatie f 300-)  
van Deuren, Reijnier geldschieter 1688   
van Hoof, (de kind.) Peeter rentgelders (hypotheek f 225-)  
Coolen, (erfgen.) Peeter mede rentgelders   
Neomagus, Samuel test. erfgenaam / 

inventarisant 
  

Swaenen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 4, foto 10 
t/m rij 5, foto 1 

Taxatie bij schenking (tegen 
alimentatie) (f 68-) 

t.b.v. successierechten 3-5-1734 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hasselt, Reijnier transportant   
Coolen, Michiel verkrijger 1. ¼ huijs, hoff en schuur, 5 

roeden, Lagemierde 
de erfgen. de heer van Wamel 
(o), de gem. straat  (z) 

  2. 1/3 den Heckens acker, ca. 
45 roeden 

de gem. weg (o), de erfgen. 
v.d. heer van Wamel (z) 

  3. (¼ ?)den Lammerenbogt, 
ca. 31 roeden 

de heer Neomagus (o), ander 
deel (z, w) 

  4. ¼ de Vloeijbeemden, 36 
roeden 

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

Swanen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 1 
t/m 3 

Taxatie bij schenking (f 60-) t.b.v. successierechten 25-5-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Beaptista (Baptist) transportant   
Martens, Maria Steven * transporante    
Coolen, Joost Peeter e.v. *    
de gemeente van Hoogemierde verkrijgster huijsje aan de Kerckstraat, 

Hoogemierde 
de kamer van de transportant 
(o), de kerkstraat (z), Clement 
Jansen (w) 

van den Bergh, Goijert president   
Martens, Marten Jan schepen   
Gerts, Anthonij Henrick (Gerrits) schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 4 
t/m 8 

Taxatie  t.b.v. successierechten 3-7-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Dorothea + (24-5-1734) erflaatster Hilvarenbeek  
  1. 1/20 huijs, schuur, schop, 

hoff en aengelag, ca. 5 lopst. 
4 roeden, Lagemierde aen ’t 
Wellensendt 

Jacobus Adriaens (o), Aart 
Martens (z), de gem. straat 
(w) 

  2. 1/20 het Laer, 2 lopst. 40 
roeden 

de gem. heijde (o), den gem. 
wegh (z), Peter van de Camp 
(w) 

  3. 1/20 heijvelt en weijvelt, 1 
lopst. 22 roeden 

Phlip Jacob Willems (o), de 
wed. Jansen (z), de erfgen. 
Laurens Peeters (w) 

  4. 1/20 het Driesken agter 
Henrick Wittens, 1 lopst. 34 
roeden 

de gem. wegh (o), Peeter van 
der Camp (z), de wed. 
Adriaan Verhagen (w) 

  5. 1/20 den Langen houtert, 3 
lopst. 12 roeden (leengoed 
van den Bogaerdt) 

Aart Martens (o), Peter 
Hermans (z), vrouw Jansen 
(w) 

  1. 1/20 huijs, schuur, schop 
en aengelag, 4 lopst. 7 roeden 
, Lagemierde, het Vloeijendt 

de gem. straat (o), Nicolaes 
Otten (z), Henrick Vincken 
(w) 
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  2. 1/20 Landt in de Braeck, 5 
lopst. min 5 roeden 

de gem. heij (o, w), Claas 
Otten (z) 

  3. 1/20 de Verbrande stede, 3 
lopst. 27 roeden 

Albertus Otten (o), de gem. 
straat  (z), Henrick Vincken 
(w) 

  4. 1/20 de Koeijweijde met 
het heijvelt, 6 lopst. 17 
roeden 

de erfgen. v.d. windmolen (o) 
, de wed. vrouw Jansen (z), 
de gem. Aa (w) 

  5. 1/20 het Vonderbeemdeke, 
1 lopst. 22 roeden (leengoed 
van den Bogaert) 

Jacobus Swaenen (o), de 
Vonderpad (z), de gem. Aa 
(w) 

Swanen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 1, rij 5, foto 9 
t/m fiche 2, rij 1, foto 
2 

Taxatie  t.b.v. successierechten 3-7-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Dorothea + (24-5-1734) erflaatster Hilvarenbeek  
  1. 1/20 huijs, schuur, schop, 

hoff en aengelag, ca. 5 lopst. 
4 roeden, Lagemierde aen ’t 
Wellensendt 

Jacobus Adriaens (o), Aart 
Martens (z), de gem. straat 
(w) 

  2. 1/20 het Laer, 2 lopst. 40 
roeden 

de gem. heijde (o), den gem. 
wegh (z), Peter van de Camp 
(w) 

  3. 1/20 heijvelt en weijvelt, 1 
lopst. 22 roeden 

Philip Jacob Willems (o), de 
wed. Jansen (z), de erfgen. 
Laurens Peeters (w) 

  4. 1/20 het Driesken agter 
Henrick Wittens, 1 lopst. 34 
roeden 

de gem. wegh (o), Peeter van 
der Camp (z), de wed. 
Adriaan Verhagen (w) 

  5. 1/20 den Langen houtert, 3 
lopst. 12 roeden (leengoed 
van den Bogaerdt) 

Aart Martens (o), Peter 
Hermans (z), vrouw Jansen 
(w) 

  1. 1/20 huijs, schuur, schop 
en aengelag, 4 lopst. 7 roeden 
, Lagemierde, het Vloeijendt 

de gem. straat (o), Nicolaes 
Otten (z), Henrick Vincken 
(w) 

  2. 1/20 Landt in de Braeck, 5 
lopst. min 5 roeden 

de gem. heij (o, w), Claas 
Otten (z) 

  3. 1/20 de Verbrande stede, 3 
lopst. 27 roeden 

Albertus Otten (o), de gem. 
straat  (z), Henrick Vincken 
(w) 

  4. 1/20 de Koeijweijde met 
het heijvelt, 6 lopst. 17 
roeden 

de erfgen. v.d. windmolen (o) 
, de wed. vrouw Jansen (z), 
de gem. Aa (w) 

  5. 1/20 het Vonderbeemdeke, 
1 lopst. 22 roeden (leengoed 
van den Bogaert) 

Jacobus Swaenen (o), de 
Vonderpad (z), de gem. Aa 
(w) 

Peters, Anthonij momboir / 
inventarisant 

  

Swanen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
Martens, Aart schepen   
Patronus, Frans secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 3 en 
4 

Taxatie (f 25-) t.b.v. successierechten 10-9-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dun, Jan + (3-8-1734) erflater Diessen  
  huijsje, hoff, ca. ½ lopst., 

Lagemierde 
Jacobus Swaenen (o), de 
erfgen. Jan Dielis 
Verspaendonck (z), de 
erfgen. Embregt Dijkmans 
(w), Jan Wittens (n) 

van den Bergh, Goijert president  / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 1, foto 5 
t/m 8 

Taxatie (f 127-) t.b.v. successierechten 30-10-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Anna Jan + (27-9-1734) erflaatster Antwerpen  
  1. ½ keuken, stal en ½ schuur 

met een beemdt daaraan, 4 
lopst. 40 roeden, Lagemierde, 
het Mispeleijnde 

de kind. Jan Paridaens (o, n), 
de gemeente (z), de heer 
Neomagus (w) 

  2. ½ de Knol met het weijvelt 
daaraan, 4 lopst. 14 roeden 

Henrick Panenburgh (o), de 
kind. Jan Paridaans (z), de 
gem. Aa (w), de gem. dijk (n) 

  3. ½ den Koolenacker, 1 
lopst. 50 roeden 

Willem van Beers (o), den 
ackerweg (z, w), Jan 
Paridaans (n) 

  4. ½ Landt op Grietje Wille, 
2 lopst. 4 roeden 

den ackerweg (o), Peter 
Adriaens (z), de kind. Jan 
Paridaens (w), de Blockacker 
(n) 

  5. het Raekxschot, 1 lopst. 44 
roeden 

de kind. Jan Voorts (o, z), de 
gem. heij (w), Jan van de 
Sande (n) 

  6. Nijs Koolen acker, 2 lopst. 
15 roeden 

den ackerweg (o), de erfgen. 
Peeter Coolen (z), den 
groenen wegh (w), de erfgen. 
Jan Paridaens (n) 

  7. het heijvelt in het Grote 
Heijveldt, 2 lopst. 

Henrick Merken (o, z), 
Gerardt van Eijck (w), Bartel 
Verhagen (n) 

Swanen, Jacobus loco officier   
Lemmens, Jan schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

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

Taxatie  t.b.v. successierechten 30-10-1734 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Plompen, Anna Jan + (27-9-1734) erflaatster …….  
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  1. ½ keuken, stal en ½ schuur 
met een beemdt daaraan, 4 
lopst. 40 roeden, Lagemierde, 
het Mispeleijnde 

de kind. Jan Paridaens (o, n), 
de gemeente (z), de heer 
Neomagus (w) 

  2. ½ de Knol met het weijvelt 
daaraan, 4 lopst. 14 roeden 

Henrick Panenburgh (o), de 
kind. Jan Paridaans (z), de 
gem. Aa (w), de gem. dijk (n) 

  3. ½ den Koolenacker, 1 
lopst. 50 roeden 

Willem van Beers (o), den 
ackerweg (z, w), Jan 
Paridaans (n) 

  4. ½ Landt op Grietje Wille, 
2 lopst. 4 roeden 

den ackerweg (o), de kind. 
Peter Adriaens (z), de kind. 
Jan Paridaens (w), de 
Blockacker (n) 

  5. het Raekxschot, 1 lopst. 44 
roeden 

de kind. Jan Voorts (o, z), de 
gem. heij (w), Jan van de 
Sande (n) 

  6. Nijs Koolen acker, 2 lopst. 
15 roeden 

den ackerweg (o), de erfgen. 
Peeter Coolen (z), den 
groenen wegh (w), de erfgen. 
Jan Paridaens (n) 

  7. het heijvelt in het Grote 
Heijveldt, 2 lopst. 

Henrick Mercken (o, z), 
Gerardt van Eijck (w), Bartel 
Verhaegen (n) 

van Dooren, Cornelis zwager / inventarisant   
Swaenen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 2, foto 3 
t/m 8 

Taxatie (f 195-)(netto: f 0-) t.b.v. successierechten 16-8-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Daelen, Adriaen + (14-6-1735) erflater Lagemierde  
  1. huijs, hoff met een dries 

daeraen, 8 ½ lopst. 19 roeden, 
Lagemierde 

de wed. Abraham Deckers (o) 
, Jacobus Maes (z), Jan van 
de Sande (w), Corstiaen 
Dijkmans (n) 

  2. Landt in den Beekacker, 4 
lopst. 15 roeden 

de wed. Cornelis Goris Otten 
(o), het Berckenstraetje (z), 
Corstiaen Dijkmans (w), de 
gem. ackerwegh (n) 

  3. Landt in den Steeboght, 6 
lopst. 18 roeden 

de wed. Corstiaen 
Matthijssen (o), de wed. 
Cornelis Otten (z, w), de 
gem. heijde (n) 

  4. den Heijlaren beemdt, 3 ½ 
lopst. 

Willem van Beers (o), de 
wed. Cornelis Otten (z), de 
erfgen. Anthonij Verhagen 
(w), de heer Neomagus (n) 

  5. Landt op den Looacker, 1½ 
lopst. 3 roeden 

Jan van de Sande (o), de gem. 
ackerwegh (z), Jan Lemmens 
(w), de wed. Cornelis Otten 
(n) 

  6. den Donckbeemdt, 3 lopst. 
6 roeden 

Jan Plompen (o), de gem. 
heijde (z), Peeter Jan 
Adriaens (w), de gem. Aa (n) 
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  7. de Beeke, 3 ½ lopst. 2 
roeden 

Jacobus Maas (o, w), Jacob 
Peeters (z), het Beekestraatje 
(n) 

  8. den Kleijnen Beekacker, 2 
lopst. 

Corstiaen Dijckmans (o), het 
Beekestraatje (z), Jacobus 
Maes (w), de gem. ackerweg 
(n) 

  9. het Heijvelt in den 
Ketellapper, 1 lopst. 

de goederen van den 
Kouwenbergh (o, w), 
Norbertus Hulsmans (z) 

  10. het Willenschot, 2 lopst. de erfgen. Laureijs Dircks (o) 
, Frans Willems (z), Peter 
Henricks (w), den molenweg 
(n) 

de gemeente van Lagemierde rentheffer   
de Domeijnen rentheffer   
Meijs, Peter bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 2, foto 8 
t/m rij 3, foto 3 

Taxatie (f 195-)(netto: f 0-) t.b.v. successierechten 16-8-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Daelen, Adriaen + (14-6-1735) erflater Lagemierde  
  1. huijs, hoff met een dries 

daeraen, 8 ½ lopst. 19 roeden, 
Lagemierde 

de wed. Abraham Deckers (o) 
, Jacobus Maes (z), Jan van 
de Sande (w) 

  2. Landt den Beekacker, 4 
lopst. 15 roeden 

de wed. Cornelis Goris Otten 
(o), het Berckenstraetje (z), 
Corstiaen Dijkmans (w), de 
gem. ackerwegh (n) 

  3. Landt in den Steeboght, 6 
lopst. 18 roeden 

de wed. Corstiaen 
Matthijssen (o), de wed. 
Cornelis Otten (z), de gem. 
heijde (n) 

  4. den Heijlaren beemdt, 3 ½ 
lopst. 

Willem van Beers (o), de 
wed. Cornelis Otten (z), de 
erfgen. Anthonij Verhagen 
(w), de heer Neomagus (n) 

  5. Landt op den Looacker, 1½ 
lopst. 3 roeden 

Jan van de Sande (o), de gem. 
ackerwegh (z), Jan Lemmens 
(w), de wed. Cornelis Otten 
(n) 

  6. den Donckbeemdt, 3 lopst. 
6 roeden 

Jan Plompen (o), de gem. 
heijde (z), Peeter Jan 
Adriaens (w), de gem. Aa (n) 

  7. de Beeke, 3 ½ lopst. 2 
roeden 

Jacobus Maas (o, w), Jacob 
Peeters (z), het Beekestraatje 
(n) 

  8. den Kleijnen Beekacker, 2 
lopst. 

Corstiaen Dijckmans (o), het 
Beekestraatje (z), Jacobus 
Maes (w), de gem. ackerweg 
(n) 

  9. het Heijvelt in den 
Ketellapper, 1 lopst. 

de goederen van den 
Kouwenbergh (o, w), 
Norbertus Hulsmans (z) 
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  10. het Willenschot, 2 lopst. de erfgen. Laureijs Dircks (o) 
, Frans Willems (z), Peter 
Henricks (w), den molenweg 
(n) 

de gemeente van Lagemierde rentheffer   
de Domeijnen rentheffer   
Paridaens, Adriaen erfgen. / inventarisant   
Meijs, Peter bedesetter / loco off.   
Lemmens, Jan schepen   
van Beers, Willem schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 3, foto 4 
t/m 11 

Taxatie (f -) t.b.v. successierechten 30-9-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Steven Wouter + (19-7-1735) erflater Hoogemierde  
  1. 1/11 in 1/3 huijs, hoff en 

aengelagh, 1 lopst. aen de 
Hooghstrate, Hoogemierde 

de heeren straat  (o, z), 
Cornelis Adriaens (w), 
Lambregt van den Borne (n) 

  2. 1/11 in 1/3 den Smeel, 2 
lopst. 30 roeden 

Goijaert Lemmens (o), de 
heerestraat (w), Lambregt van 
den Borne (z, n) 

  3. 1/11 in 1/3 den Grooten 
dries met een stuck landt 
daeraen, 3 lopst. 30 roeden 

Willem van de Sande (o), de 
wed. Jan Schoormans (w?), 
Cornelis Adriaens (n, z) 

  4. 1/11 (in 1/3 ?)den Langen 
acker, 4 lopst. 

Willem van den Bergh (o), 
Cornelis Adriaens (w), de 
gem. heijde (z), Thomas van 
Vessem (n) 

  5. 1/11 in 1/3 het Nieuw velt, 
ca. 1 lopst. 15 roeden 

Goijaert Schoormans (o), 
Dielis Bierens (w), de gem. 
heijde (z, n) 

  6. 1/11 in 1/3 den Vossenhof, 
ca. 1 lopst. 15 roeden 

Jenneke Jan van de Sande (o, 
w), Jan Wouter Lemmens (n), 
de heerestraat  (z) 

  7. 1/11 in 1/3 het Nieuwvelt, 
3 lopst. 

de gem. heijde (o, w, n), 
Dielis Bierens (z) 

  8. 1/11 in 1/3 nog een Nieuw 
velt, 2 lopst. 

de gem. heijde (o, w, z), 
Jenneke van de Sande (n) 

  9. 1/11 (in 1/3 ?) het 
Beemdeke aen de Langhvoort 
, 1 lopst. 

de Aa (o), de heerestraat  (w), 
de Pastorije goederen (z), 
Anthonij van Heijst (n) 

  10. 1/11 in 1/3 Heijvelt aen 
het Doonkbroeck, 15 roeden 

de gem. heijde (o), Peter de 
Rooij (w), Jenneke 
Verbaendert (z), Willem van 
den Bergh (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir van de Heer Lijcklama rentheffer   
sLants Domeijnen rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
van de Sande, Gijsbert rentheffer   
Bierens, Dielis president / loco off.   
Martens, Marten Jan schepen   
van den Bergh, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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fiche 2, rij 3, foto 11 
t/m rij 4, foto 7 

Taxatie (f -) t.b.v. successierechten 30-9-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Luijten, Steven Wouter + (19-7-1735) erflater Hoogemierde  
  1. 1/11 in 1/3 huijs, hoff en 

aengelagh, 1 lopst. aen de 
Hooghstraet, Hoogemierde 

de heeren straat  (o, z), 
Cornelis Adriaens (w), 
Lambregt van den Borne (n) 

  2. 1/11 in 1/3 den Smeel, 2 
lopst. 30 roeden 

Goijaert Lemmens (o), de 
heerestraat (w), Lambregt van 
den Borne (z, n) 

  3. 1/11 in 1/3 den Grooten 
dries met een stuck landt 
daeraen, 3 lopst. 30 roeden 

Willem van de Sande (o), de 
wed. Jan Schoormans (w), 
Cornelis Adriaens (n, z) 

  4. 1/11 in 1/3 den Langen 
acker, 4 lopst. 

Willem van den Bergh (o), 
Cornelis Adriaens (w), de 
gem. heijde (z), Thomas van 
Vessem (n) 

  5. 1/11 in 1/3 het Nieuw velt, 
ca. 1 lopst. 15 roeden 

Goijaert Schoormans (o), 
Dielis Bierens (w), de gem. 
heijde (z, n) 

  6. 1/11 in 1/3 den Vossenhof, 
ca. 1 lopst. 15 roeden 

Jenneke Jan van de Sande (o, 
w), Jan Wouter Lemmens (n), 
de heerestraat  (z) 

  7. 1/11 in 1/3 het Nieuwvelt, 
3 lopst. 

de gem. heijde (o, w, n), 
Dielis Bierens (z) 

  8. 1/11 in 1/3 nog een Nieuw 
velt, 2 lopst. 

de gem. heijde (o, w, z), 
Jenneke van de Sande (n) 

  9. 1/11 in 1/3 het Beemdeke 
aen de Langhvoort , 1 lopst. 

de Aa (o), de heerestraat  (w), 
de Pastorije goederen (z), 
Anthonij van Heijst (n) 

  10. 1/11 in 1/3 Heijvelt aen 
het Doijnkbroeck, 15 roeden 

de gem. heijde (o), Peter de 
Rooij (w), Jenneke 
Verbaendert (z), Willem van 
den Bergh (n) 

Luijten, Cobus Wouter broer / inventarisant   
Bierens, Dielis president / loco off.   
Martens, Marten Jan schepen   
van den Bergh, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 4, foto 8 
t/m rij 5, foto 3 

Taxatie bij schenking t.b.v. successierechten 17-11-1735 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspeeck, Everhart ? transportant   
Verspeeck, Elijsabeth verkrijgster 1. ½ huijs, schuur, schop, 

bakhuijs en aengelagh, 1 
lopst., Hoogemierde 

Peeter Jan Hermans (o), 
Peeter Ja Dielis (n, w), de 
gem. straet (z) 

  2. ½ het Loo, ca. 4 lopst. Joost Coolen (o), de erfgen. 
Peeter Jansens (w), de erfgen. 
Jan Adriaen Schoormans (n) 

  3. ½ het Selverslagh, 2 lopst. Anthonij van Heijst (o), 
Lambregt van den Borne (z), 
de gem. straet (n) 

  4. ½ Heijvelt aen de 
molenstraat, ca. 50 roeden 

Jan Martens (o), de erfgen. 
Hendrick Lemmens (z), de 
erfgen. Jan Adriaen …. 
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Schoormans (n, w) 
  5. ½ den Reuselsen Beemdt, 

1 lopst. 
de wed. Cornelia Huijbregts 
(o), de erfgen. Jan Adams (w) 
, de heijde (n) 

  6. ½ den Hogenbogt, 50 
roeden 

de erfgen. Embrecht 
Dijkmans (o), Jan Simons (w) 
, de heijde (z) 

  7. ½ het Boschken aen den 
Hoogen boght, ca. 40 roeden 

Jan Simons (o), Jan van den 
Bergh (w), de heijde (z) 

  8. ½ den Langen acker, 1 
lopst. 40 roeden 

de erfgen. Embregt Dijkmans 
(o), Maria Verspeeck (w), 
Goijert van den Bergh (n) 

  9. ½ het Korstiaen ackerken, 
ca. 45 roeden 

Jan van de Sande (o), Peeter 
Jan Dielis (w), de erfgen. 
Peeter Huijbregts (n) 

  10. ½ den Kaelacker 
(Kailacker ?), 2 lopst. 40 
roeden 

de wed. Peeter van Vessem 
(o), de wed. Adriaen Jacop 
Willems (w), Peeter van 
Leendt (n) 

den Arme van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir van de heer Lijcklama rentheffer   
de Kerck van Hoogemierde renthefster   
de Abdije van Everbode renthefster   
Bierens, Dielis president / loco off.   
Martens, Marten Jan schepen   
van den Bergh, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 5, foto 4 
t/m 7 

Taxatie (f 750-) t.b.v. successierechten 7-3-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Struijk, Bartel Anthonissen +  
( 7-1-1736) 

erflater Breda  

het Corpus van Lagemierde rentgelder Obligatie f  350-  
Clerqs, Henrick gewezen voogd / 

geldschieter / 
inventarisant 

Breda  

de Generaliteijt / het Comptoir van 
G.van Hogendorp 

 Obligatie f 400-  

van der Struijk, Beatrix (zuster ) / mede renth.   
Swaenen, Jacobus bedesetter / loco off.   
van Beers, Willem schepen   
van Loon, Peeter schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 5, foto 7 
t/m 9 

Taxatie  t.b.v. successierechten 27-3-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Jan Peeter + (10-3-1736) erflater Hoogemierde  
  1/3 den  Langhvoortsen 

beemt, het geheel 1 lopst. 40 
roeden, Hoogemierde 

Marcelis van de Sande of 
Peeter Jan Dielis de jongste 
(o), de erfgen. Henrick Jacob 
Luijten (z), de wed. Gijsbregt 
van de Sande (w), de 
Langvoort (n) 
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  den Langacker, 50 roeden 
omtrent het Hoog 

de kind. Jan Verspeeck (o), 
Goijert van den Bergh (z), 
Jan Simons (w), Goijert 
Leijtens (n) 

Bierens, Dielis president / loco off.   
Martens, Marten Jan schepen   
van den Bergh, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 2, rij 5, foto 9 
t/m fiche 3, rij 1, foto 
2 

Taxatie  t.b.v. successierechten 27-3-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Jan Peeter + (10-3-1736) erflater Hoogemierde  
  1/3 den  Langhvoortsen 

beemt, het geheel 1 lopst. 40 
roeden, Hoogemierde 

Marcelis van de Sande of 
Peeter Jan Dielis de jongste 
(o), de erfgen. Henrick Jacob 
Luijten (z), de wed. Gijsbregt 
van de Sande (w), de 
Langvoort (n) 

  den Langen acker, 50 roeden 
omtrent het Hoog 

de kind. Jan Verspeeck (o), 
Goijert van den Bergh (z), 
Jan Simons (w), Goijert 
Leijtens (n) 

het Corpus van Hoogemierde rentgelder obligatie f 50-  
Huijbregts, Sijke Jan geldschietster 1679   
het Corpus van Lagemierde rentgelder obligatie f 250-  
Huijbregts, Peeter geldschieter 1695   
van Heijst, Anthonij erfgen. / inventarisant   
Bierens, Dielis president / loco off.   
Martens, Marten Jan schepen   
van den Bergh, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 2 
t/m 8 

Taxatie  t.b.v. successierechten 7-7-1736 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervugt, Jacomijn + (14-4-1736) erflaatster Hulsel  
  1. 1/3 huijs, schuur, schop en 

aengelag, het geheel 2 ½ 
lopst., Hulsel 

de gemeente (o), Cobus 
Jansens (z), Jan Nijssen (o ?), 
Jan Peeter Sweerts (n) 

  2. 1/3 den Gragt akker, 6 ½ 
lopst. 

Marinus Sweens (o), de 
akkerweg (z), Jan Hendrick 
Peeters (w), de erfgen. Peeter 
Jansens (n) 

  3. 1/3 den Koppenbeemdt, 1 
lopst. 15 roeden 

Jan Nijssen (o, z), de gem. 
heijde (w), Cobus Maes (n) 

  4. 1/3 Landt en groes aen den 
Kouwenbergh, 2 lopst. 

de Couwenbergh straet (o), 
Jacobus Maes (z, w), de 
erfgen. Dekkers (n) 

  5. 1/3 den Stokakker, 3 lopst. Ansem Peeter Dircks (o), 
Bastiaen Werts (z), Cobus 
Jansen (w), Reijnier Willems 
(n) 
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  6. 1/3 de Weijdries met het 
Landt, 3 ½ lopst. 

Jan Leppens (o), Reijnier 
Willems (z), Jan Peeter van 
Bladel (w), de gemeente (n) 

  7. 1/3 het Bugtlant, 2 lopst. 
20 roeden 

Jan Peeter Swerts (o), den 
akkerweg (z), Adriaen 
Willems (w), Norbertus 
Hulsmans (n) 

  8. 1/3 den Woutersen beemdt, 
ca. 3 lopst. 

de kind. Jan Goutsmits (o, n), 
Peeter Rombouts (z), de Aa 
(w) 

  9. 1/3 den Grootakker, 1 
lopst. 15 roeden 

den akkerweg (o), Frans 
Willems (z), Peeter 
Rombouts (w), de kind. Jan 
Goutsmits (n) 

  10. 1/3 den Weijer voor en 
over de Aa, ca. 4 lopst. 

sLants Hoeve (o), Adriaen 
Willems / Joost Lucas (z), de 
heijde (w), Jacobus Maes (n) 

Peters, Joost Jacob bedesetter / loco off.   
van Herck, Adriaen schepen   
Verhagen, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 1, foto 8 
t/m rij 2, foto 2 

Taxatie (f 260-7-11) t.b.v. successierechten  
(niet compleet) 

7-7-1736 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vervugt, Jacomijn +  erflaatster Hulsel  
  1. 1/3 huijs, schuur, schop en 

aengelag, het geheel 2 ½ 
lopst., Hulsel 

de gemeente (o), Cobus 
Jansens (z), Jan Nijssen (o ?), 
Jan Peeter Sweerts (n) 

  2. 1/3 den Gragt akker, 6 ½ 
lopst. 

Marinus Sweens (o), de 
akkerweg (z), Jan Hendrick 
Peeters (w), de erfgen. Peeter 
Jansens (n) 

  3. 1/3 den Koppenbeemdt, 1 
lopst. 15 roeden 

Jan Nijssen (o, z), de gem. 
heijde (w), Cobus Maes (n) 

  4. 1/3 Landt en groes aen den 
Kouwenbergh, 2 lopst. 

de Couwenbergh straet (o), 
Jacobus Maes (z, w), de 
erfgen. Dekkers (n) 

  5. 1/3 den Stokakker, 3 lopst. Ansem Peeter Dircks (o), 
Bastiaen Weerts (z), Cobus 
Jansen (w), Reijnier Willems 
(n) 

  6. 1/3 de Weijdries met het 
Landt, 3 ½ lopst. 

Jan Leppens (o), Reijnier 
Willems (z), Jan Peeter van 
Bladel (w), de gemeente (n) 

  7. 1/3 het Bugtlant, 2 lopst. 
20 roeden 

Jan Peeter Sweerts (o), den 
akkerweg (z), Adriaen 
Willems (w), Norbertus 
Hulsmans (n) 

  8. 1/3 den Woutersen beemdt, 
ca. 3 lopst. 

de kind. Jan Goutsmits (o, n), 
Peeter Rombouts (z), de Aa 
(w) 

  9. 1/3 den Grootakker, 1 
lopst. 15 roeden 

den akkerweg (o), Frans 
Willems (z), Peeter 
Rombouts (w), de kind. Jan 
Goutsmits (n) 

  10. 1/3 den Weijer voor en 
over de Aa, ca. 4 lopst. 

sLants Hoeve (o), Adriaen 
Willems / Joost Lucas (z), de 
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heijde (w), Jacobus Maes (n) 
  1/3 stuck Landt, ca. ½ lopst., 

Lagemierde 
den Couwenberghstraet (o), 
Jacobus Maes (z, w), de 
erfgen. Dekkers (n) 

het Corpus van Hulsel rentgelder Obligatie (2x)  
van Mierdt, Lauwreijns Jan geldschieter 1673   
Cornelis, Adriaen geldschieter 1706   
Vervugt, Adriaen broer / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 3 
t/m 5 

Taxatie (f 150-) t.b.v. successierechten 10-9-1736  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verheijden, juffr. Theresia +  
(15-8-1736) 

erflaatster Weldt (Weelde)  

Lemmens, Wouter rentgelder Hoogemierde (Obligatie )  
Verheijden, Jacobus broer / inventarisant   
Bierens, Dielis president  / loco off.   
Martens, Marten Jan schepen   
van den Bergh, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 5 
t/m 8 

Taxatie t.b.v. successierechten …..-5-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Look, Hendrick + (2-3-1737) erflater Bladel  
Verbaendert, Peeter rentgelder Hoogemierde (obligatie)  
de Rooij, Peeter oom / inventarisant   
Meijs, Peeter bedesetter / taxateur Lagemierde  
van Loon, Peeter schepen   
Coolen, Walterus schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 2, foto 9 
t/m 12 

Taxatie (f 12-6) t.b.v. successierechten 22-10-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Maria Henricks +  
(17-9-1737) 

erflaatster Hoogemierde  

  1. 1/10 huijs, hoff en 
aengelag, ca. 25 roeden, 
Lagemierde 

Peeter Adriaens (o), Goijaert 
Lemmens (w), Adriaen de 
Weijs (z), de gem. heijde (n) 

  2. 1/10 het Raecksken, ca. 1 
lopst. 

Cornelis van Dooren (o), de 
gem. heijde (w), Adriaen van 
de Sande (z) 

  3. 1/10 het Heijvelt, ½ lopst. de straet (o), de erfgen. 
Anthonij van Dooren (z), 
Willem van Beerse (w, n) 

  4. 1/10 het Looakker(ken), 
ca. 1 lopst. 

Jan de Cort (o), Jan Otten (w) 
, Anthonij Nijssen (z), 
Goijaert  Lemmens (n) 

  5. 1/10 groes en Landt aen 
het Mispelende, ½ lopst. 

Anthonij van Loon (o), de 
gemeijnte (w), de kind. Jan ...   
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Adriaens (z, n) 
Swaenen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Koolen, Walterus schepen   
Lemmens, Goijaert schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 1 
t/m 3 

Taxatie  t.b.v. successierechten 22-10-1737 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Maria Henricks +  
(17-9-1737) 

erflaatster Hoogemierde  

  den Neerden akker, ca. 80 
roeden, Hoogemierde 

Peeter van Leendt (o, w), de 
gem. straet (z, n) 

  het Reijntjens, ca. 30 roeden Dielis Bierens (o, z), Peeter 
van Gorop (w, n) 

Verbruggen, Goijaert president / loco off.   
Gerts, Anthonij Hendrick (Geerts / 
Gerrits) 

schepen   

Schoormans schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 4 
t/m 7 

Taxatie (f 7-10) t.b.v. successierechten 20-7-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jenneke + (24-4-1739) erflaatster Lagemierde  
  1. 1/8 huijs, hoff en aengelag, 

½ lopst. 13 roeden, 
Lagemierde, het Vloeijendt 

Jacobs Swaenen (o), de 
akkerstraat (w), de gem. weg 
(z), Peeter Jan Willems (n) 

  2. 1/8 van ½ de Braeck, ½ 
lopst. 

Dirck Dijkmans (o), Jacobus 
Maas (w), de gem. heijde (z), 
de erfgen. Peeter Jansen (n) 

  3. 1/8 van ½ Heijvelt, 5 ½  
roeden 

de erfgen. v.d. heer van 
Wamel (o), Dirck Dijkmans 
(w), de erfgen. Peter Jansen 

  4. 1/8 van 2/3 den Goijens 
hoff, ½ lopst. 

de erfgen. Peter Jansen (o), 
Dirck Dijkmans (w), de wed. 
Adriaan Ramakers (z), de 
gem. weg (n) 

  5. 1/8 den Kleijnen beemdt, 
½ lopst. 

de heer Neomagus (o), den 
Goijenshoff (w), de wed. 
Adriaen Ramakers (z) 

Luijten, Adriaen bedesetter / loco off.   
Coolen, Walterus schepen   
Dijkmans, Matthijs schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 8 
t/m 10 

Taxatie (f 122-) t.b.v. successierechten 8-10-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Gorop, Peeter + (4-10-1739) erflater Hoogemierde  
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  1. kamer met den hoff, ca. ½ 
lopst., Hoogemierde 

de kind. Jan Lemmens (o), 
Hermanus Jansens (w) 

  2. den halven Langen akker, 
ca. 50 roeden 

Lambregt van den Borne (o), 
de gem. straet (w) 

  3. den Bergh akker, ca. 2 
lopst. 

Lambregt van den Borne (o), 
de gem. straet (w) 

  4. den Dries teijnde den 
voorn. hoff, ca. 70 roeden 

Hermanus Jansens (n), de 
gem. straet (w) 

  5. ½ den Bagijnenbogh, 60 
roeden 

Geertruij Crolle (o), de kind. 
Nicolaes Leijtens (w) 

  6. ½ het Regenschoot, 60 
roeden 

Claes Plompen (o), de gem. 
straet (w) 

Huijbregts, Peter president / loco off.   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, Frans secretaris   
Pasmans, Jan erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 3, foto 11 
en 12 

Taxatie (f 12-) t.b.v. successierechten 31-10-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Seelen, Cornelia + (…….) 
(van der Ceelen ) 

erflaatster in het buitenland (Antwerpen 
?) 

 

  Stuck landt in den Bogt, 1 ½ 
lopst., Hoogemierde 

Cornelis Miertmans (o), de 
erfgen. Goijaert Jacobs (w), 
Wouter van Eijck (z) 

Huijbregts, Peter Jan president / loco off.   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, Frans secretaris   
van Eijck, Wouter erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 1 en 
2 

Taxatie (f 18-) t.b.v. successierechten 2-11-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaendert, Elijsabeth + (30-9-1739) erflaatster Lagemierde  
  stuck Teullant, Hoogemierde, 

ca. 2 lopst. 
de kind. Jan Hermens 
(Hermans)(o, z), de erfgen. 
(w) 

Huijbregts, Peter  president / loco off.   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, Frans secretaris   
Verbaendert, Peeter erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 3 
t/m 7 

Taxatie (f ….-) t.b.v. successierechten 16-12-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Anna + (31-10-1739) erflaatster Lagemierde  
  1. keuken, stal, schop, ½ hoff, 

Lagemierde, 2 lopst. 26 r. 
Jan Ariens (o), Adriaen de 
Weijs (w, z) 
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  2. Landt en groes in den 
Lammerenbogh, 2 lopst. 2 ½ 
roeden 

de heer Neomagus (o), de 
gem. voetpadt (z) 

  3. den Werfakker, 2 lopst. 36 
roeden 

den groenen wegh (o), de 
erfgen. Jan Coolen (z), de 
heijveltse straet (w) 

  4. den Martens akker, 3 lopst. 
10 roeden 

de gem. weg (o), de wed. Jan 
Lemmens (z),de Heijlaren 
straat (w) 

  5. den Donck, 1 lopst. 40 
roeden 

de gem. heijde (o), de gem. 
Aa (w), Peeter Adriaense (z) 

  6. ½ Weijvelt, 27 roeden de gem. heijde (o), Jan 
Fransis Jansens (z), de gem. 
Aa (w) 

  7. ½ het Eusen of Weijvelt, 1 
lopst. 54 roeden 

de gem. heijde (o), de erfgen. 
Anthonij van Goirle (z) 

  8. 1/8 het Gullenhoekse 
heijvelt, 1 lopst. 18 roeden 

de gem. heijde (o), Adriaen 
de Weijst (z) 

  9. 1/5 camer, ½ kelder met de 
opkamer, 1/5 hoff, 7 roeden 

de erfgen. Goijaert Lemmens 
(o, z), Jan Lemmens (w) 

Swaenen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Loon, Anthonij schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 4, foto 8 
t/m rij 5, foto 4 

Taxatie (f ….-) t.b.v. successierechten 16-12-1739 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Anna + (31-10-1739) erflaatster Lagemierde  
  1. keuken, stal, schop, ½ hoff, 

Lagemierde, 2 lopst. 26 r. 
Jan Ariens (o), Adriaen de 
Weijs (w, z) 

  2. Landt en groes in den 
Lammerenbogt, 2 lopst. 2 ½ 
roeden 

de heer Neomagus (o), de 
gem. voetpadt (z) 

  3. den Werfakker, 2 lopst. 36 
roeden 

den gem. wegh (o), de erfgen. 
Jan Coolen (z), de heijveltse 
straet (w) 

  4. den ½ Martens akker, 3 
lopst. 10 roeden 

Jan Ariens (o), de wed. Jan 
Lemmens (z),de Heijlaren 
straat (w) 

  5. den Donck, 1 lopst. 40 
roeden 

de gem. heijde (o), de gem. 
Aa (w), Peeter Adriaense (z) 

  6. Weijvelt, 27 roeden de gem. heijde (o), Jan 
Fransis Jansens (z), de gem. 
Aa (w) 

  7. ½ het Eusen of Weijvelt, 1 
lopst. 54 roeden 

de gem. heijde (o), de erfgen. 
Anthonij van Goirle (z) 

  8. 1/8 het Gullenhoekse 
heijvelt, 1 lopst. 18 roeden 

de gem. heijde (o), Adriaen 
de Weijs (z) 

  9. 1/5 camer, ½ kelder met de 
opkamer, 1/5 hoff, 7 roeden 

de erfgen. Goijaert Lemmens 
(o, z), Jan Lemmens (w) 

het Corpus van Hoogemierde rentgelder Obligaties f 250-, f 500-,  
f 200- 

 

het Corpus van Lagemierde rentgelder Obligatie f 125-  
Adriaensen, Peeter Jan rentgelder schuldbrief f 150-  
Swaenen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Loon, Anthonij schepen   
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Patronus, F. secretaris   
van Goijrle, Adrianus (van Goirle) erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 5, foto 4 
t/m 9 

Taxatie (f ….-) t.b.v. successierechten 6-1-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Paridaens, Jan + (16-11-1739) erflater Lagemierde  
  1. 1/7 kamer, stal, ½ schuur, 

hoff en aengelag, 1 lopst. 6 
roeden, Lagemierde 

Dirck Woestenburgh (o), de 
gem. straet (z), de heer 
Neomagus (w) 

  2. 1/7 de Knol heijvelt en 
weijvelt, 1 lopst. 2 roeden 

Hendrick Panenburgh (o, z, 
w), de heer Neomagus (n ?) 

  3. 1/7 Wouter Paridaens 
Beekakker, 13 roeden 

Jacobus Maes (o, w), de 
Beekestraat (z) 

  4. 1/7 in ½ den Coolen akker, 
16 roeden 

Willem van Beers (o), 
Cornelis van Dooren (z), de 
gem. akkerweg (w) 

  5. 1/7 in ½ Landt op de 
Grietje Willen bogt, 17 
roeden 

Cornelis van Dooren (o), 
Anthonij Nijssen (z), de 
Heijlaren straat (w) 

  6. 1/7 den Donck Rietvelt, 18 
roeden 

de gem. heijde (o), Adriaen 
Paridaens (z), de gem. Aa (z) 

Swaenen, Jacobus bedesetter / loco off.   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Loon, Anthonij schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 3, rij 5, foto 9 
t/m fiche 4, rij 1, foto 
2 

Taxatie (f 217-) t.b.v. successierechten 17-2-1740 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel + (15-1-1740) erflater Lagemierde  
  1. 5/8 kamer, schuur en 

aengelag, 45 roeden 
de erfgen.v.d. heer van 
Wamel (o), de heer 
Neomagus (z), de gem. straet 
(w, n) 

  2. 5/8 den Pondt akker, 55 
roeden 

den akkerweg (o), de erfgen. 
Goijaert Lemmens (z), Jan 
Fransis Jansens (w) 

  3. 5/8 den Bremakker, 1 
lopst. 15 roeden 

de erfgen.v.d. heer van 
Wamel (o, z), den akkerweg 
(w), Jan de Cort (n) 

  4. 5/8 den Haverdries, 56 
roeden 

de erfgen. Maijken van 
Dooren (o), Hendrick 
Claassens (z), de Hoolstraat 
(w), Jan Fransis Jansens (n) 

  5. 5/8 den Koolenbeemdt, 41 
roeden (leen van Tuldel) 

Jan Fransis Jansens (o, z), de 
gem. Aa (w), ander deel (n) 

  6. 5/8 de Elsse, 1 lopst. 25 
roeden  
(leen van Grobbendonck) 

Jacobus Vincken (o), de 
erfgen. Goijaert Lemmens (z) 
, Peeter Hermans (w), 
Catharina van Zoest (n) 

  7. den Leenakker met het 
Leengoed van den Bogaert, 
het geheel 7 ½ lopst. 

de erfgen. Hermen Peeters (o, 
z), Peter Corstiaen Mattijssen 
(w), den akkerweg (n) 
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Swaenen, Cobus loco officier   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Loon, Anthonij schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 2 
t/m 7 

Taxatie (f 139-) t.b.v. successierechten 17-2-1740 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Bartel + (15-1-1740) erflater Lagemierde  
  1. den Bogt(steede), 3 lopst. 

Hoogemierde 
ander deel (o), de kind. Jan 
Hermans (z, w), de gem. 
straat (n) 

  2. ¼ het Schootje, 23 roeden Jan van den Heuvel (o), Peter 
Huijbregts (z), de kind. Jan 
Hermans (w, n) 

  3. ¼ het Venneke, 30 roeden Adriaen Hendricks (o, w), 
Peeter Verbaendert (z), 
Marten Staats (n) 

  4. 5/8 huijs, schuur, schop en 
aengelag met den Coorenbogt  
, 4 lopst. 

Peeter Lemmens (o), de goed. 
van Everbode (z), de erfgen. 
Jacob van Diessen (w), Joost 
Coolen (n) 

  5. 5/8 de Reep, 37 roeden de goed.van Everbode (o), 
Joost Coolen (z), Jan van Mol 
(w), de kind. Jan Martens (n) 

  6. 5/8 den Nieuwe bught, 3 
lopst. 40 roeden 

de erfgen. Jacob van Diessen 
(o), het Clooster van 
Everbode (z), de erfgen. Jan 
Martens (w), Peeter 
Verspaendonck (n) 

  7. 5/8 den Boschakker, 55 
roeden 

Marten Jan Martens (o), de 
erfgen. Jan Martens (z, n), 
Jacobus Schoormans (w) 

  8. 5/8 den Hoolstraetsen 
beemt, 1 lopst. 20 roeden 

de gem. Aa (o), de erfgen. 
Jan Martens (z), de 
Hoolstraet (w), de erfgem/ 
Adriaen Henricks (n) 

  9. 5/8 Heijvelt in de 
Hoolstraet, 1 lopst. 5 roeden 

de Hoolstraet (o), de erfgen. 
Jan Martens (z, n) 

  10. 5/8 Heijvelt, 1 lopst. 10 
roeden 

de erfgen. Adriaen Lemmens 
(o), de erfgen. Jan Martens 
(w), de molenstraat (n) 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 8 
t/m 11 

Taxatie (f 26-) t.b.v. successierechten 11-4-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Corstiaen + (6-4-1740) erflater Hoogemierde  
  den Trughoff drijes, 3 lopst. 7 

roeden, Hoogemierde 
Peeter van Hooff (o, z), Toma 
van de Sande (w), de gem. 
heijde (n) 

  het Drijesken agter het 
Luijten drijesken, 39 roeden 

Peeter van Hooff (o, z, n), de 
erfgen. (w) 

Huijbregts, Peeter Jan president / loco off.   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
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Patronus, Frans secretaris   
van de Sande, Thomas erfgen./ inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 1, foto 11 
t/m rij 2, foto 1 

Taxatie (f 3-) t.b.v. successierechten 29-6-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan + (26-4-1740) erflater Lagemierde  
  1/3 huijsinge met 1/6 

aengelag, 35 roeden, 
Lagemierde 

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

  ½ in een Bugtje, 45 roeden de erfgen.(o), Dirck Peter 
Dircks (z), Cobus Maas (w), 
Jan van de Sande (n) 

Swaenen, Cobus loco officier   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Loon, Anthonij schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 2, foto 1 
t/m 4 

Taxatie (f 1-) t.b.v. successierechten 29-6-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Otten, Jan + (26-4-1740) erflater Lagemierde  
  ½ het Berschot, 45 roeden, 

Hulsel 
Hendrick Snellaers (o), het 
gem. velt (z), de erfgen. 
Jacob Peeters (w), Jacobus 
Maes (n) 

  den Ketellapper, 1 lopst. 45 
roeden 

de gem. heijde (o), Jan Peter 
Dircks (z), Henrick Snellaers 
(w), Norbertus Hulsmans (n) 

  den Lemmensbogt, 2 lopst. de gem. strate (o), Henrick 
Snellaers (z), de erfgen. / 
Abraham Dekkers (w), den 
molenweg (n) 

Peters, Jacob bedesetter / loco off.   
van der Heijden, Jan schepen   
Jansens, Jacobus schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 2, foto 5 
t/m 11 

Taxatie (f 6-10-) t.b.v. successierechten 1-7-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vincken, Nicolaes + (24-6-1740) erflater Lagemierde  
  1. 1/12 huijsinge en aengelag, 

het geheel 5 lopst., 
Lagemierde 

de gemeente (o, z, w), Dirk 
Dijkmans (n) 

  2. 1/12 Landt in de Brake, het 
geheel 3 lopst. min 4 roeden 

de gem. heijde (o, w), Willem 
van Hooghstraten (z), 
Nicolaes Otten (n) 

  3. 1/12 den Schuurmans 
acker, het geheel. 1 lopst. 47 
roeden 

Matthijs Dijkmans (o, z), de 
gem. heijde (w) 
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  4. 1/12 Landt agter Dirck 
Leijten met het driesken 
daeraen, het geheel 1 ½ lopst. 
10 roeden 

Wouter Coppens (o), Dirck 
Dijkmans (z), Albert Otten 
(w) 

  5. 1/12 het Hafke, het geheel 
36 roeden 

Wouter Coppens (o, w, n), de 
gem. heijde (z) 

  6. 1/12 het Heijvelt, het 
geheel 1 lopst. 10 roeden 

de gem. heijde (o), Matthijs 
Dijkmans (w), Dirck 
Dijkmans (z) 

  7. 1/12 in 1/3 den Gielens 
akker, 1 ½ lopst. 16 roeden 

Wouter Coppens (o, z), de 
gem. straet (w) 

  8. 1/12 het Eusel van Peeter 
Horsten, 2 lopst. min 2 r. 

de erfgen.Willem van 
Hooghstraten (o), de gem. 
straet (z), Jacobus Peeter 
Jansen (w) 

  9. 1/12 in de Weijvelden aan 
beide zijden van de Aa, 5 
lopst. 38 roeden 

het groot heijvelt (o), 
Matthijs Dijkmans (w), de 
erfgen. Gerrit van Eijk (z) 

  10. 1/12 den Meijbeemt, 2 
lopst. 12 roeden 

de gem. heijde (o), de gem. 
Aa (w), Dirck Dijkmans (z) 

  11. 1/12 den Gagelbogt, 2 
lopst. min 3 roeden 

Cobus Maes (o), de erfgen. 
Gerrit van Eijk (w), Wouter 
Coppens (z) 

Vincken, Jacobus broer / inventarisant   
Swaenen, Cobus loco officier   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van Loon, Anthonij schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 2, foto 12 
t/m rij 3, foto 5 

Taxatie (f 60 -) t.b.v. successierechten 8-8-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Lemmens, Catharina + (30-5-1740) erflaatster Turnhout  
  1. 1/7 huijs, hoff en aengelag, 

het geheel 5 lopst. 15 roeden, 
Hoogemierde 

de gem. straat (o, w), de kind. 
Jan van de Sande (z) 

  2. 1/7 den Steenakker, 3 
lopst. 39 roeden 

Peter Buschmans (Bosmans) 
(o), de erfgen. Lambregt van 
den Borne (w), Hermanus 
Jansens (z) 

  3. 1/7 Beemdt met het 
heijvelt, 5 lopst. 48 roeden 

Willem van den Bergh (o), 
Clement Jansens (w), de gem. 
Aa (z) 

  4. 1/7 den Zegers akker, 3 
lopst. 12 roeden 

Cobus van Leendt (o), 
Anthonij van Heijst (w), het 
Clooster van Everbode (z) 

  5. 1/7 Heijvelt bij de…, 30 
roeden 

Clement Jansens (o), de kind. 
Peeter Sweens (w), Peeter 
Huijbregts (z) 

  6. 1/7 den Bagijne bogt, 2 
lopst. 

Geertruij Crolle (o), Jan 
Leijtens (w), Nicolaes 
Plompen (z) 

  7. 1/7 Wouwer, 1 lopst. 40 
roeden 

de gemeente (o, w, n) 

  8. 1/7 den halve Lodder 
(Ladder), 2 lopst. 

Joris Lemmens (o), de gem. 
heijde (w, z) 

  9. 1/7 Dries in het Culders 
rode, 5 lopst. 

Joost Coolen (o, z), Peter Jan 
Dielens Verspaendonck (w) 
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Huijbregts, Peeter president / loco off.   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, F. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 3, foto 6 
t/m rij 4, foto 2 

Taxatie (f 25 -) t.b.v. successierechten 19-9-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Helsemans, Sijmon + (6-7-1740)  erflater Bladel  
  1. 1/8 huijs, hoff ,stal, schuur, 

en aengelag, Hulsel, ca. 2 
lopst. 

de gemeente (o, z), Jan 
Verhagen (w), Adr. Vervugt 
(n) 

  2. 1/8 den Kerckenbogt, het 
geheel ca. 2 lopst. 

de gem. straat (o), de kerck 
hoff (z), Jan Peter Sweerts 
(w) 

  3. 1/8 Kort Heijnen akker, ca. 
4 lopst. 

Adriaen Willems (o), den 
akkerweg (z), Peter 
Rombouts (w) 

  4. 1/8 den Maeijkens akker, 
het geheel 2 ½ lopst. 

Adriaen Vervugt (o), de heer 
Weerts (z), Reijnier Willems 
(w) 

  5. 1/8 de Postelse kant, het 
geheel ca. 3 lopst. 

Ansem Peeter Dircks (o), de 
erfgen. Jan Goutsmits (w), 
den akkerweg (z) 

  6. 1/8 de Hellekensvoort, het 
geheel ca. 3 ½ lopst. 

Peeter Hendriks (o), Nicolaes 
Otten (w), de molenweg (z) 

  7. 1/8 den Novenbogt ?, het 
geheel ca. 2 lopst. 

de gem. straat (o), Jan Peeter 
Sweerts (w), Dirck Peeter 
Dircks (z) 

  8. 1/8 den Korsten dries, het 
geheel 1 ½ lopst. 

Jan Peeter Sweerts (o), Dirck 
Peeter Dircks (z), de gem. 
straat (w) 

  9. 1/8 den Hogen dries, ca. 
1½ lopst. 

de gem. straet (o), Jan Peeter 
Sweerts (z), Cobus Maas (w) 

  10. 1/8 de Plasse, het geheel 2 
lopst. 

Bartel van der Heijden (o, z), 
Frans Willems (w) 

  11. 1/8 het Nieuwvelt, ca. 1 
lopst. 

de gem. straat (o, n), Cobus 
Maas (w, z) 

  12. 1/8 den Phlipsen beemt, 
ca. 2 ½ lopst. 

Adriaen Rooijmans (o), de 
gem. heijde (z), de heer 
Weerts (w) 

  13. 1/8 den Vonderbroeck, 
ca. 1 lopst. 

de heer Weerts (o), Frans 
Willems (w), de erfgen. Peter 
Dircks (z) 

Peeters, Joost Jacob bedesetter / loco off.   
van der Heijden, Jan schepen   
Rombouts, Peeter schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 4, foto 2 
t/m 7 

Taxatie (f 9 -) t.b.v. successierechten 29-10-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Peeters, Barba Jacob + (14-9-1740) erflaatster Hulsel  
  1. 1/7 huijs, schuur, hoff en 

aengelag, Hulsel, geh. 30 lop. 
de gemeente (o, w, n) 
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  2. 1/7 de Beeck, 6 lopst. Jan van de Sande (o), Dirck 
Peeter Dircks (z), Matthijs 
van Heijst (w) 

  3. 1/7 drieske, 2 lopst. Reijnier Willems (o, z), de 
gemeente (w) 

Sweens, Peeter Marinus bedesetter / loco off.   
van der Heijden, Jan schepen   
Rombouts, Peeter schepen   
Patronus, Frans secretaris   
Peeters, Joost Jacob erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 4, foto 7 
t/m 12 

Taxatie (f 216 -) t.b.v. successierechten 30-11-1740  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Martens, Jacomijn + (9-11-1740) erflaatster Hoogemierde  
  1. huijs, kamer, schuur, stal, 

hoff en aengelag, 2 lopst. 39 
roeden, Hoogemierde 

Gerrit Leijtens (o), Jan 
Anthonij Beeken (w), 
Geertruij Crolle (n) 

  2. de Vetten, 2 lopst. 46 
roeden 

den akkerweg (o), Peeter 
Miertmans (z, n) 

  3. Eeursel in het Breven, ca. 
40 roeden 

Wouter van Eijck (o), de 
wed. Cobus Luijten (w), de 
gem. heijde (z) 

Huijbregts, Peeter president / loco off.   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, Frans secretaris   
Martens, Marten Jan erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 4, foto 12 
t/m rij 5, foto 5 

Taxatie (f 41 -) t.b.v. successierechten 14-2-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Miertmans, Wouter + (16-…) erflater Lagemierde  
  ¼ huijs, hoff en aengelag, 

Hoogemierde, ca. 6 lopst. 54 
roeden 

Peeter Miertmans (o), den 
H.geest dries (w), Goijaert 
Verbruggen (z) 

  ¼ het Venneke, 1 lopst. 20 
roeden 

Peeter Miertmans (o), Cobus 
van Leendt (z), de heijde (w) 

Huijbregts, Peeter president / loco off.   
Schoormans, Jan schepen   
Leijtens, Goijaert schepen   
Patronus, Frans secretaris   
Miertmans, Hendrik erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 5, foto 5 
t/m 10 

Taxatie (f 12 -) t.b.v. successierechten 3-5-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, Jenneke Jan + (25-2-1741) erflaatster Lagemierde  
  1. 1/3 huijs, schop, schuur en 

aangelag, ca. 3 lopst., 
Lagemierde 

Peter Adriaens (o), Jan van de 
Sande (n) 
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  2. 1/3 den Gerstakker, ca. 1 
lopst. 

Aart Rinckels (o), Jan van de 
Sande (w), Peter Adriaens (z) 

  3. 1/3 den Looakker, ca. 1 
lopst. 

Adriaen Paridaens (o), Peeter 
Adriaens (w), Jan van de 
Sande (z) 

  4. 1/3 den Aarts akker, 1 ½ 
lopst. 

de erfgen.Goijaert Lemmens 
(o), de selve (w), de Heijlaren 
straet (z) 

Otten, Albert bedesetter / loco off.   
Dijkmans, Matthijs schepen   
van de Sande, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   
Nijssen, Anthonij erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 4, rij 5, foto 10 
t/m fiche 5, rij 1, foto 
7 

Taxatie (f 34 -) t.b.v. successierechten 25-5-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Maria + (10-3-1741) erflaatster Turnhout  
  1. 1/6 huijs, stal, schuur, 

schop, hoff en aengelag, 2 
lopst. 

de wed. Maria Luijten (o), de 
straat (w), Wouter Lemmens 
(n) 

  2. 1/6 den Oppert, 2 lopst. de erfgen. Jan Martens (o), 
Peter Huijbregts (w), Dielis 
Schuurmans (z) 

  3. 1/6 Beemdt, 2 lopst. de Aa (o), de Hoolstraet (w), 
het Clooster van Everbode (z) 

  4. 1/6 den Hogenakker, 1 
lopst. 

Peeter Sweens (o), Anthonij 
van Heijst (w), Goijaert 
Verbruggen (z) 

  5. 1/6 akkerken, ca. 1 lopst. Jacobus van den Borne (o), 
Adriaen van de Sande (z), 
Peeter Miertmans (n) 

  6. 1/6 de Keijle, 30 roeden de erfgen. Peeter Huijbregts 
(o), de kind. Adriaen Jacobs 
(w), Peeter van Leendt (z) 

  7. 1/6 den Langen akker, 1 
lopst. 40 roeden 

Dielis Bierens (o), Cornelis 
Miertmans (w), Willem van 
de Sande (z) 

  8. 1/6 het Nievelt, 1 lopst. de gem. heijde (o, n), de wed. 
Luijten (w) 

  9. 1/6 de Lotten, ca. 2 lopst. de erfgen. van den Borne (o), 
Wouter Lemmens (w), Jan 
Anthonij Beeken (z) 

  10. 1/6 den Hannen Grijten 
(Grieten) dries, 1 lopst. 

de kind. Goijaert Leijtens (o), 
Cornelis Adriaensen (w), de 
erfgen. Jan van de Sande (z) 

  11. 1/6 het Reijntjes, 1½ 
lopst. 

de erfgen. Lambregt van den 
Borne (o), de erfgen. Goijaert 
Leijten (w), Wouter 
Lemmens (z) 

  12. 1/6 in ¼ Heijveldeken, 1 
lopst. 

Goijaert Verbruggen (o), 
Wouter Lemmens (z), Jan 
Verspaendonck (w) 

  13. 1/6  in 1/3 Bosken agter 
de Beekakker, 20 roeden 

Henrick Jan Hermens 
(Hermans ) (n), Cobus van 
Leendt (w), de wed. Hendrick 
Verbaendert (z) 
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Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Lemmens, Wouter bedesetter / loco off.   
Patronus, Frans secretaris   
van de Sande, Marten broer / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 1, foto 8 
t/m rij 2, foto 5 

Taxatie (f 54 -10-) t.b.v. successierechten 12-6-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Leijtens, Willemina + (30-3-1741) erflaatster Hoogemierde  
  1. 1/16 huijs, hoff, stal, 

schuur en aengelag, het 
geheel 14 lopst. 39 roeden, 
Hoogemierde 

Nicolaes Plompen (o), Joris 
Lemmens (w), Marten Jan 
Martens (z) 

  2. 1/16 Beemdt op het 
Hongeren, 2 lopst. 25 roeden 

Peter Sweens (o), de erfgen. 
Matthijs Miertmans (w), de 
Aa (z) 

  3. 1/16 het Reijke, 47 roeden Geertruij Crolle (o), Cornelis 
Adriaensen (w, z), Peter Jan 
Dielis (n) 

  4. 1/16 den Heijbogt, 50 
roeden 

Anthonij van Heijst (o), de 
gem. heijde (w), de wed. 
Maria Luijten (z) 

  5. 1/16 huijs en aengelag, 9 
lopst. 14 roeden 

Wouter van Helmont (o), de 
gem. heijde (w), Joris 
Lemmens (z) 

  6. 1/16 den Claes akker, 2 
lopst. 29 roeden 

de erfgen. (o), Jan Anthonij 
Beecken (w), Willem van de 
Sande (z) 

  7. 1/16 den Loijenhoeff, 3 
lopst. 7 roeden 

Cornelia Plompen (o), de 
gem. heijde (w), de erfgen. 
Evert Schoormans (z) 

  8. 1/16 de Kolesteede 
(Coolen), 1 lopst. 17 roeden 

Dielis Bierens (o), de gem. 
straet (w), Joris Lemmens (n) 

  9. ¼ den Neeren akker, 1 
lopst. 14 roeden 

Peeter Miertmans (o), de 
gem. straet (w), Goijaert 
Verbruggen (n) 

  10. ¼ groes in het Reijntjes, 
25 roeden 

Jan van de Sande (o), Peeter 
van Leendt (w), Nicolaes 
Plompen (z) 

  11. ¼ den Hogenakker, 1 
lopst. 15 roeden 

Adriaen Crolle (o), Cornelis 
Miertmans (w), Anthonij 
Gerts (n) 

  12. ¼ den Koorenbogt, 1 
lopst. 15 roeden 

den Armen (o), Jan van de 
Sande (w, z) 

  13. ¼ den Paerakker, 2 lopst. 
30 roeden 

Goijaert van den Bergh (o), 
Cornelis Miermans (w), 
Anthonij van Heijst (z) 

  14. ¼ den Keijl, 1 lopst. Hendrick van de Sande (o), 
de erfgen. Jan van de Sande 
(w), Dielis Bierens (z) 

  15. ¼ den Voldersakker, 25 
roeden 

Goijaert van den Bergh (o,w), 
de wed. Jan van den Bergh 
(z) 

  16. ¼ de Oppers, 45 roeden Peeter Jan Dielis (o,w), de 
erfgen. Peeter Huijbregts (z) 

  17. ¼ Gijelens beemdeken, 1 
lopst. 

de erfgen. Hendrick van 
Beers (o), Goijaert van den  
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Bergh (w), de erfgen. Thomas 
van Vessem (z) 

Huijbregts, Peeter president   
Schoormans, Jan schepen   
Lemmens, Wouter bedesetter / loco off.   
Patronus, Frans secretaris   
Gerts, Anthonij oom / inventarisant   
Leijtens, (onm.kind.) Goijaert    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 2, foto 6 
t/m 8 

Taxatie (f 50-) t.b.v. successierechten 3-10-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Digna + (10-8-1741) erflaatster Lagemierde ?  
  beemd het Brughbeeken, ca. 

1 lopst. 2 roeden, Lagemierde 
(leen van Grobbendonck) 

de heer Neomagus (o), de 
gem. straet (w), de erfgen. v. 
de heer van Wamel (z), 
Adriaen de Weijs (n) 

Luijten, Adriaen bedesetter / loco off.   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 2, foto 8 
t/m rij 3, foto 1 

Taxatie (f 700-) t.b.v. successierechten 3-10-1741 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Digna + (10-8-1741) erflaatster Lagemierde   
  het Brughbeemdeken, ca. 1 

lopst. , Lagemierde (leen van 
Grobbendonck) 

de heer Neomagus (o), de 
gem. straet (w), de erfgen. v. 
de heer van Wamel (z), 
Adriaen de Weijs (n) 

het Corpus van Lagemierde rentgelder obligatie f 550-  
Raaijmakers, Adriaen Wouter mede geldschieter 

1712 
  

van Helmont, Jan Joosten rentgelder Lagemierde, den Garstakker 
(hypotheek f 50-) 

 

Panenburgh, Hendrick rentgelder   
van de Voort, Willem rentgelder den Wittenbeemt, het 

Mispelendt, Lagemierde 
(hypotheek f 50-) 

 

Lemmens, Adriaen erfgen. / inventarisant   
Luijten, Adriaen bedesetter / loco off.   
van de Sande, Jan schepen   
van Hooghstraten, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 3, foto 2 
t/m 7 

Taxatie (f 67-) t.b.v. successierechten 11-6-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Govert + (1-5-1742) erflater Breda  
  1. den Langen acker, 4 lopst. 

56 roeden, Hoogemierde 
de erfgen. Hendrick 
Corstiaens (o), de wed. 
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Hendrick Luijten (z,w) 
  2. ¼ den Boschakker, 50 

roeden 
de wed. van den Bergh (o), 
Adriaen Crolle (z), 
Christoffel van Laerhoven 
(w) 

  3. ¼ den Bosakker, 1 lopst. 
50 roeden 

den selve (o), Anthonij van 
Heijst (w), Goijaert van den 
Bergh (z) 

  4. ¼ den Bosakker, 1 lopst. 
13 roeden 

de wed. Hendrick 
Verbaendert (o), de selve (w), 
Peeter Sweens (z) 

  5. 1/9 huijs, hoff en aengelag, 
11 lopst. 10 roeden, 
Hoogemierde 

Jan Jansens (o, w), de erfgen. 
Nicolaes Schoormans (z) 

  6. ¼ den Reijtbeemt met het 
heijvelt, 3 lopst. 

Jan Jansen (o), de gem. heijde 
(w), Goijaert Verbruggen (z) 

  7. ¼ den halven beemt met 
het eersel, 1 lopst. 40 roeden 

de gem. Aa (o), de gem. 
straet (w), Jan Baptist 
Schoormans (z) 

Huijbregts, Peeter president / loco off.   
van Hooff, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   
Schoormans, Jacobus broer / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 3, foto 7 
t/m  rij 4, foto 4 

Taxatie (f 951-) t.b.v. successierechten 13-7-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

(van)Ghijsen, …… + (21-4-1742) erflater Bon (Bonn)  
  1. huijs, stal, schop, hoff en 

aengelag, 8 lopst. 27 roeden, 
Lagemierde 

de Pastorije (o), de gem.straet 
(z, w) 

  2. den Garstakker, 2 lopst. 10 
roeden 

de gem. straet (o), sijn selfs 
(z), Hermanus Jansens (w) 

  3. het Klootjen, 48 roeden de gem. straet (o), Jan Fransis 
Jansens (z), Hermanus .. (w) 

  4. den Steenakker, 3 lopst. Jan Fransis Jansens (o), de 
heer Neomagus (z), Adriaen 
Martens (w) 

  5. den Kruijsakker, 3 lopst. 
18 roeden 

Jan Fransis Jansens (o), de 
erfgen. Peeter Meijs (z), de 
heer Neomagus (w) 

  6. den Struijck akker, 2 lopst. 
8 roeden 

de gem. straet (o), het 
Berckelstraetjen (z), 
Hermanus Jansens (w) 

  7. den Hellemonsdries, 2 ½  
lopst.  

de gem. wegh (o, w), Jan 
Fransis Jansens (z) 

  8. het Osseneusel, 2 lopst. 12 
roeden 

Jan Baptist Luijten (o), Jan 
Fransis Jansens (z), de gem. 
Aa (w) 

  9. den Ruijsbroeck met den 
Santhorst, 9 ? lopst. 15 
roeden 

Elijsabeth Lemmens (o), 
Wouter van de Sande (z), de 
gem. straet (w) 

  10. het Gagelvelt, 8 lopst. 19 
roeden 

de gem. Aa (o), Dirck 
Kasteleijns (z), Albert Otten 
(w) 

  11. den Gansepoel akker, 2 
lopst. 

Elijsabeth Miertmans (o), 
Gerrit Luijten (z), Peeter 
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Hermens (Hermans) (w) 
  12. den Hoeckakker met den 

Krommelakker, 1 lopst. 45 r. 
(Trommelakker ?) 

de erfgen. Jan van Helmont 
(o), Marten van Helmont 
(z,w) 

  13. het Landt in de Hofstadt, 
7 lopst. min 2 roeden 

de Hoolstraet (o), de Pastorij 
(z), sijn selfs (w) 

  14. den Beijens dries, 2 lopst. 
20 roeden 

de Hoolstraet (o), den gem. 
drijes (z), Hermanus Jansens 
(w) 

  15. het Kalverdriesken, 46 
roeden 

Jan Fransis Jansens (o), den 
gem. drijes (z, w) 

  16. den Huijgelbeemt, 3 
lopst. 4 roeden 

de gem. Aa (o), Jan Fransis 
Jansens (z), de Hoolstraat (w) 

  17. den Drijes in de 
Hoolenstraet ( Hoolstraat), 2 
lopst. 16 roeden 

Peternelle de Cort (z), 
Walterus Coolen (w) 

  18. het Kleijn hoffken, 35 
roeden 

de Pastorije (o), sijn selfs (z, 
w, n) 

  19. het Eusel off Rouken over 
de Aa, 2 lopst. 

Dirck Woestenburgh (o, z), 
de gem. Aa (w) 

Huijbregts, Peeter president / loco off.   
van de Sande, Jan schepen   
van Hoogstraten, Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   
Verhoeven, Petrus rentmeester    
………….. hoevenaar / 

inventarisant 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 4, foto 5 
t/m rij 5, foto 1 

Taxatie (f 887-17-8) t.b.v. successierechten 13-7-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Geijse, …… + (begr. 23-4-1742) erflater Bon (Bonn)  
  1. huijs, stal, schop, hoff en 

aengelag, 8 lopst. 27 roeden, 
Lagemierde 

de Pastorije (o), de gem.straet 
(z, w) 

  2. den Garstakker, 2 lopst. 10 
roeden 

de gem. straet (o), sijn selfs 
(z), Hermanus Jansens (w) 

  3. het Klootjen, 48 roeden de gem. straet (o), Jan Fransis 
Jansens (z), Hermanus .. (w) 

  4. den Steenakker, 3 lopst. Jan Fransis Jansens (o), de 
heer Neomagus (z), Adriaen 
Martens (w) 

  5. den Kruijsakker, 3 lopst. 
18 roeden 

Jan Fransis Jansens (o), de 
erfgen. Peeter Meijs (z), de 
heer Neomagus (w) 

  6. den Struijck akker, 2 lopst. 
8 roeden 

de gem. straet (o), het 
Berckelstraetjen (z), 
Hermanus Jansens (w) 

  7. den Hellemonsdries, 2 ½  
lopst.  

de gem. wegh (o, w), Jan 
Fransis Jansens (z) 

  8. het Osseneusel, 2 lopst. 12 
roeden 

Jan Baptist Luijten (o), Jan 
Fransis Jansens (z), de gem. 
Aa (w) 

  9. den Ruijsbroeck met den 
Santhorst, 9 ? lopst. 15 
roeden 

Elijsabeth Lemmens (o), 
Wouter van de Sande (z), de 
gem. straet (w) 

  10. het Gagelvelt, 8 lopst. 19 
roeden 

de gem. Aa (o), Dirck 
Kasteleijns (z), Alb.Otten (w) 
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  11. den Gansepoel akker, 2 
lopst. 

Elijsabeth Miertmans (o), 
Gerrit Luijten (z), Peeter 
Hermens (Hermans) (w) 

  12. den Hoeckakker met den 
Krommelakker, 1 lopst. 45 r. 
(Trommelakker ?) 

de erfgen. Jan van Helmont 
(o), Marten van Helmont 
(z,w) 

  13. het Landt in de Hofstadt, 
7 lopst. min 2 roeden 

de Hoolstraet (o), de Pastorij 
(z), sijn selfs (w) 

  14. den Beijens dries, 2 lopst. 
20 roeden 

de Hoolstraet (o), den gem. 
drijes (z), Hermanus Jansens 
(w) 

  15. het Kalverdriesken, 46 
roeden 

Jan Fransis Jansens (o), den 
gem. drijes (z, w) 

  16. den Huijgelbeemt, 3 
lopst. 4 roeden 

de gem. Aa (o), Jan Fransis 
Jansens (z), de Hoolstraat (w) 

  17. den Drijes in de 
Hoolenstraet ( Hoolstraat), 2 
lopst. 16 roeden 

Peternelle de Cort (z), 
Walterus Coolen (w) 

  18. het Kleijn hoffken, 35 
roeden 

de Pastorije (o), sijn selfs (z, 
w, n) 

  19. het Eusel off Rouken over 
de Aa, 2 lopst. 

Dirck Woestenburgh (o, z), 
de gem. Aa (w) 

  20. ½ hoeve, huijs, schuur en 
aengelagh, ca. 30 lopst., 
Udenhout, de Schoorstraet 

den Duijn 

  21. ½ bakhuijs, schaepskooij, 
boomgaert en aengelegen 
akkerlandt, het geheel ca. 12 
lopst., Udenhout 

den Duijn, een steegh, voorg. 
perceel, Maria van Cleef 

  22. ½ boomgaert en hoff, het 
geheel ca. 2 lopst. 

een houtbosch, het volgende 
perceel, uitlopend op een spie 

  23. ½ akkerlant, het geheel 4 
lopst. 

een houtbosch, de wed. Jan 
Wijnants Schapendonck, het 
voorg. perceel, het achterste 
perceel 

  24. ½ hout / heesterbosch en 
straatselvelt ?, samen ca. 5 
lopst. 

het 2e perceel, het volgende 
perceel, Jan Wijnants 
Schapendonck, uitlopend op 
een spie 

  25. ½ Leegh beestevelt, het 
geheel ca. 14 lopst. 

de kind. Steven Span, de Leij, 
de wed. Jan Vermeer 

  26. ½ enige Leege beesten 
velden, het geheel ca. 7 lopst. 

Jan Wijnants Schapendonck, 
de Leij, het 4e perceel (no.23) 

  27. ½ div. weijvelden, samen 
ca. 14 lopst. 

het Boschpadt, het 1e perceel, 
het 4e perceel 

  28. ½ heijvelt den Effer, het 
geheel ca. 20 lopst. 

Claes Lomberts, de H.Geest 
van ‘sBosch, de Gommersche 
straet, den Verlooren brande 

  29. ½ den Hesseldonck, het 
geheel ca. 10 lopst. , in het 
Broeck 

Cornelis Kamens, de wed. 
Huijbert van Persel, Laureijs 
van Rijswijck, de kind. 
Huijbert Piggen 

De Domeijnen van Brabant rentheffer   
den Abt van Tongerlo rentheffer   
de naburen tot Tilburgh rentheffers Tilburg  
de Bisschoppelijke goederen rentmr. / rentheffer sHertogenbosch  
  30. ½ stuck akkerlant in den 

Biesmortel, ca. 5 lopst. 
den H.Geest van ‘s Bosch, 
Peeter Schijven, de kind. 
Adriaen Vermeer, Cornelis de 
Cort 

Verhoeven, Peeter rentmeester   
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Huijbregts, Peeter president / loco off.   
van de Sande, Jan schepen   
van Hoogstraten, Jan schepen   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 2 
t/m 6 en 8 

Taxatie (f 92-5-) t.b.v. successierechten 13-7-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sande, Maria + (8-5-1742) erflaatster Hoogemierde  
van den Broeck, Bartel requirant / 

inventarisant 
  

  1. ¼ huijs, schuur, hoff en 
aengelagh, 13 lopst. 25 
roeden, Hoogemierde 

Jacobus van den Borne (o), 
de heijde (z), de erfgen. 
Hendrick van Beerse  (w) 

  2. ¼ beemt over de Aa, 1 
lopst. 48 roeden 

de gem. heijde (o), Peeter 
Miertmans (z), sijn selfs (w) 

  3. ¼ Weijvelt, 1 lopst. 15 
roeden 

het selve (o), Jan van de 
Sande (z), de gem. heijde (w) 

  4. ¼ Beemt op Hongeren, 1 
lopst. 25 roeden 

het selve (o, w), Jan van de 
Sande (z) 

  5. ¼ Akkerlandt bij de Lange 
akkers, 1 lopst. 30 roeden 

Peeter van Hooff (o, z), de 
erfgen. Nicolaes Schoormans 
(w) 

  6. ¼ den halven beemt, 40 
roeden 

Anthonij van Heijst (o), de 
wed. Jacobus Luijten (z), de 
gem. heijde (w) 

  7. ¼ het Loo, 1 lopst. 9 
roeden 

Peeter Vromans (o), Peeter 
Huijbregts (z), Jan Lemmens 
(w) 

  8. ¼ den Hogen akker, 1 
lopst. 

Hermanus Jansens (o), de 
erfgen. Jenneke van de Sande 
(z), Jacobus van den Borne 
(w) 

van Keulen, …… rentheffer   
het Comptoir van Deback (geest.goed.) rentheffer   
de Domeinen ? rentheffer   
Huijbregts, Peeter loco officier   
van Hooff, Peeter schepen   
Martens, Marten Jan schepen   
Patronus, Frans secretaris   
van de Sande, ……. broer / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 5, rij 5, foto 7 Uittreksel uit het doodboek  4-8-1742 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verspaandonk, Dielis Jans +  
(begr. 28-6-1742) 

 Hoogemierde  

Ente, J.H. (koster)   
 

Einde febr. 2011 
 
 
 
 


