Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 172
door E.A.M.Verspaandonk

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 1, rij 1, foto 3
t/m rij 2, foto 7

Taxatie (f 185-5)

t.b.v. successierechten

12-12-1742

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Sijpensteijn, Hester + (4-11-1742)
Peters, Joost Jacob

erflaatster
bedesetter / taxateur

Oisterwijk
1. ½ huijs, stal, schuur,
schop, hoff en aengelegen
erve, het geheel 4 lopst.,
Hulsel
2. ½ den Janenakker, het
geheel 2 lopst.
3. ½ het Voorts Looijken, het
geheel 1 lopst.
4. ½ het Bijesven, het geheel
3 lopst.
5. ½ het Aghterste Looijken,
het geheel 45 roeden
6. ½ het Hoogh bijesven, het
geheel 1 lopst. 30 roeden
7. ½ den Langen akker, het
geheel 3 lopst.
8. ½ den Mortel akker, het
geheel 2 lopst.
9. ½ Jan Reijssens steede
(Rijssens), het geheel 1 lopst.
10. ½ den Vonderbroeck, het
geheel 52 roeden
11. ½ Dries over de brugge,
50 roeden
12. ½ de Kalverbogt, het
geheel 1 lopst.
13. ½ den Wijenhoff dries,
het geheel 1 lopst.
14. ½ den Wijenhoff, 1 lopst.

15. ½ den Groten beemt, het
geheel 4 lopst. 30 roeden
16. ½ den Bogaert, het geheel
2 lopst.
17. ½ den Wilrijdt, het geheel
1 lopst.
18. ½ Eusel, 4 lopst. 30
roeden
19. ½ Nieuwvelt, het geheel
22 roeden
20. ½ het Bogaert heijvelt,
het geheel 1 lopst.
21. ½ de Aenstede van
Steven Lafreijs, 42 ½ roeden

den ackerwegh (o), de gem.
straet (z), Adriaen van Herck
(w, n)
de wed. Peter Dircks (o), de
erfgen. Frans Willems (z),
den akkerwegh (w, n)
de erfgen. Jan Goutsmits (o),
Jan Hendrick Peters (z),
Dirck Peter Dircks (w)
ander deel (o), Dirck
Casteleijns (z), den akkerweg
(w)
den Heijligen geest akker (o),
Dirck Peter Dircks (z), Peter
Hendricks (w)
de erfgen. Jan Goutsmits (o),
den akkerwegh (z, w)
de gem. wegh (o), de erfgen.
Jan Goutsmits (z), de erfgen.
Daniel Nijssen (w)
Peter Hulsmans (o), de
erfgen. Jan Goutsmits (z), den
akkerwegh (w)
Adriaen van Herck (o, z), de
gem. straet (w)
de gem. Aa (o), Frans
Willems (z), ander deel (w)
de wed. Peter Dircks (o), de
gemeente (z), de erfgen. Jan
Goutsmits (w)
de gem. straat (o), Dirck
Casteleijns (z, w)
ander deel (o), de erfgen. Jan
Goutsmits (z), de gem. straat
(w)
de erfgen. Jan Goutsmits (o),
Dirck Casteleijns (z), de gem.
straat (w)
ander deel (o), Peter
Hendricks (z, w)
de erfgen. Jan Goutsmits (o,
z, w)
Dirck Casteleijns (o), de gem.
heijde (z, w)
den molenweg (o, z), Adriaen
van Herck (w)
de gem. straat (o, z), Jan
Hendricks (w)
de erfgen. Daniel Nijssen (o),
den molenwegh (z, w)
den akkerwegh (o, z), ander
deel (w)
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22. ½ het Bijesven, het geheel
2 lopst. 42 roeden
23. ½ het Beeken heijvelt, het
geheel 1 lopst. 30 roeden

de erfgen. Peter Dircks (o),
den akkerwegh (z, w)
Dirck Casteleijns (o), den
molenwegh (z), de erfgen.
Daniel Nijssen (w)
24. ½ den Groten Voorts
Peter Rombouts (o), de gem.
schans, het geheel 3 lopst.
heijde (z, w)
25. ½ den Hollander, het
de gem. heijde (o), Claes
geheel 1 lopst. 30 roeden
Hollanders (z, w)
26. ½ den Startbeemt, 1 lopst. de wed. Peter Dircks (o), de
20 roeden
erfgen. Jan Goutsmits (z, w)
27. ½ den Voortendtsen
de erfgen. Peter Dircks (o),
beemt, het geheel 1 lopst. 15 ander deel (z, w)
roeden
28. ½ den Eertbrant, het
ander deel (o), Dirck
geheel 2 lopst.
Casteleijns (z), Adriaen van
Herck (w)
29. ½ den Mortelakker, 1
Peter Hulsmans (o), ander
lopst. 45 roeden
deel (z, w)
Rombouts, Peter
van Herck, Adriaen
Patronus, Frans

schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 1, rij 2, foto 8
t/m rij 3, foto 9

Taxatie

t.b.v. successierechten

12-3-1743

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Hartongh, Johan + (1743)
Peters, Joost Jacob

erflater
bedesetter / taxateur

Oisterwijk
1. huijs, stal, schuur, schop,
hoff en aengelegen erve, het
geheel 4 lopst., Hulsel
2. den Janenakker, het geheel
2 lopst.
3. het Voorts Looijken, 1
lopst.
4. het Bijesven, 3 lopst.

5. het Aghterste Looijken, 45
roeden
6. het Hoogh bijesven, 1
lopst. 30 roeden
7. den Langen akker, 3 lopst.

8. den Mortel akker, 2 lopst.

9. Jan Reijssens steede
(Rijssens), 1 lopst.
10. het Vonderbroeck, het
geheel 52 roeden
11. Dries over de brugge, 50
roeden

den ackerwegh (o), de gem.
straet (z), Adriaen van Herck
(w, n)
de wed. Peter Dircks (o), de
erfgen. Frans Willems (z),
den akkerwegh (w, n)
de erfgen. Jan Goutsmits (o),
Jan Hendrick Peters (z),
Dirck Peter Dircks (w)
ander deel (o), Dirck
Casteleijns (z), den akkerweg
(w)
den Heijligen geest akker (o),
Dirck Peter Dircks (z), Peter
Hendricks (w)
de erfgen. Jan Goutsmits (o),
den akkerwegh (z, w)
de gem. wegh (o), de erfgen.
Jan Goutsmits (z), de erfgen.
Daniel Nijssen (w)
Peter Hulsmans (o), de
erfgen. Jan Goutsmits (z), den
akkerwegh (w)
Adriaen van Herck (o, z), de
gem. straet (w)
de gem. Aa (o), Frans
Willems (z), ander deel (w)
de wed. Peter Dircks (o), de
gemeente (z), de erfgen. Jan
Goutsmits (w)
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12. de Kalverbogt, 1 lopst.

de gem. straat (o), Dirck
Casteleijns (z, w)
13. den Wijenhoff dries, 1
ander deel (o), de erfgen. Jan
lopst.
Goutsmits (z), de gem. straat
(w)
14. den Wijenhoff, 1 lopst.
de erfgen. Jan Goutsmits (o),
Dirck Casteleijns (z), de gem.
straat (w)
15. den Groten beemt, 4
ander deel (o), Peter
lopst. 30 roeden
Hendricks (z, w)
16. den Bogaert, 2 lopst.
de erfgen. Jan Goutsmits (o,
z, w)
17. den Wilrijt, het geheel 1
Dirck Casteleijns (o), de gem.
lopst.
heijde (z, w)
18. een Eusel, 4 lopst. 30
den molenweg (o, z), Adriaen
roeden
van Herck (w)
19. het Nieuwvelt, het geheel de gem. straat (o, z), Jan
22 roeden
Hendricks (w)
20. het Bogaerts heijvelt, 1
de erfgen. Daniel Nijssen (o),
lopst.
den molenwegh (z, w)
21. de Aenstede van Steven
den akkerwegh (o, z), ander
Lafreijsen, 42 roeden
deel (w)
22. het Bijesven, 2 lopst. 42
de erfgen. Peter Dircks (o),
roeden
den akkerwegh (z, w)
23. het Beeken heijvelt, 1
Dirck Casteleijns (o), den
lopst. 30 roeden
molenwegh (z), de erfgen.
Daniel Nijssen (w)
24. den Groten Voorts
Peter Rombouts (o), de gem.
schans, 3 lopst.
heijde (z, w)
25. den Hollander, 1 lopst. 30 de gem. heijde (o), Claes
roeden
Hollanders (z, w)
26. den Startbeemt, 1 lopst.
de wed. Peter Dircks (o)
20 roeden
27. den Voortendtsen beemt, de erfgen. Peter Dircks (o),
1 lopst. 15 roeden
ander deel (z, w)
28. den Eertbrant, 2 lopst.
ander deel (o), Dirck
Casteleijns (z), Adriaen van
Herck (w)
29. den Mortelakker, 1 lopst. Peter Hulsmans (o), ander
45 roeden
deel (z, w)
Rombouts, Peter
van Herck, Adriaen
Patronus, Frans

schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 1, rij 3, foto 10
t/m 12

Taxatie (f 1-10)

t.b.v. successierechten

20-3-1743

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Paridaans, Anneke + (begr. 10-2-1743)

erflaatster

Casteren
¼ de Leijde, het geheel 13
lopst. 30 roeden, Hulsel

Peters, Joost Jacob
Rombouts, Peter
van Herck, Adriaan
Patronus, Frans

folio no.

de gem. heijde (o, w, z)

bedesetter / taxateur
schepen
schepen
secretaris

soort akte

opmerkingen

datum
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fiche 1, rij 3, foto 12

Taxatie

namen van personen of
instellingen

t.b.v. successierechten
(niet compleet ! zie verder)

beroep / relatie

Schuurmans, Dielis + (begr. 18-2-1743) erflater

1743

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hoogemierde
1. kamer ….

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 1, rij 4, foto 1

Taxatie

t.b.v. successierechten
hetzelfde als rij 3 foto 9 !

1743

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 1, rij 4, foto 2
t/m 4

Taxatie (f 1-10)

t.b.v. successierechten
hetzelfde als rij 3 foto 10 t/m 12 !

20-3-1743

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 1, rij 4, foto 4
t/m rij 5, foto 1

Taxatie (f 375-19-6)

t.b.v. successierechten

± 3-1743

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Schuermans, Dielis + (begr. 18-2-1743)

erflater

Hoogemierde
1. kamer, stal, schuur, hoff en
aengelag, 2 lopst. 55 roeden,
Hoogemierde
2. den Ouden bogt, 1 lopst.
16 roeden
3. den Langen akker aen de
straet, 2 lopst. 40 roeden
4. den Voorsten Maesakker,
ca. 2 lopst.
5. den halven Kalverbogt, 1
lopst. 28 roeden
6. den Beemt in de Hoolstraet
, 1 lopst. 26 roeden
7. den Raveneijck, 1 lopst. 46
roeden
8. den Hogenakker, 3 lopst. 6
roeden
9. het Landt inde Aenstede, 1
lopst. 38 roeden
10. den Opper, 1 lopst. 40
roeden

11. den Hogenbogt, ca. 30
roeden

deze goederen (o), de kind.
Peter Hermans (z), de gem.
straet (w)
Peter Verspaendonck (o),
deze goederen (w), Goijaert
Verbruggen (z)
Dielis Bierens (o,w),
Lambregt van den Borne (z)
Dielis Bierens (o,w), Marten
Jan Martens (n)
deze goederen (o), Dielis
Bierens (z), de wed. Maria
Luijten (w)
de Aa (o), Dielis Bierens (w),
Steven Verspaendonck (n)
de straat (o, w), Marten Staets
(n)
den Armen (o), Peter
Miertmans (w), Peter
Huijbregts (z)
de erfgen. Peter Hermans (o),
Dielis Bierens (w, z)
de erfgen. Jan van de Sande
(o), het Klooster van
Everbode (w), Peter
Huijbregts (n)
Cornelis Adriaensen (o), de
gem. heijde (z), Goijaert van
den Bergh (w)
Willem van de Sande (o), de
straet (z), Peter van Hooff (z)

12. huijsinge, stal, schuur,
hoff en aengelagh, 8 lopst. 40
roeden, Hoogemierde
13. de Paeijkloot, 1 lopst. 12 Abdij v.Everbode (o), Steven
roeden
Verspaendonck (w), de
erfgen. Peter Hermans (z)
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14. den Beemt op Hongeren
met den Horst en het Eersel,
ca. 3 lopst.
de Abdije van Everbode
het Comptoir van de Back
het Comptoir van sLants Domijnen
den Armen van Hoogemierde
Luijten, Cobus

Anthonij Gerts (o), de Aa (z),
de heijde (n)

renthefster
rentmr. / rentheffer
rentheffer
rentheffer
bedesetter / taxateur

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 1, rij 5, foto 2
t/m fiche 2, rij 1, foto
1

Taxatie (f 375-19-6)

t.b.v. successierechten

29-2-1744

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Mol, Maria Jansen +
(begr. 10-1-1744)

erflaatster

Hoogemierde
1. ¼ huijs, stal, schuur, hoff
en aengelag, 7 lopst. 29
roeden, Hoogemierde
2. 1/6 den Langen akker, 4
lopst. 56 roeden

3. ¼ den Boght, 4 lopst. 56
roeden
4. ½ het Wasvelt, 24 roeden

5. ½ het Bughjen, 1 lopst. 25
roeden

6. 1/12 huijs, stal, hoff en
aengelagh, 11 lopst. 16
roeden
7. 1/6 den Reijtbeemdt, 1
lopst. 40 roeden

deze goederen (o), de erfgen.
van den Borne (w), de gem.
straet (z)
de erfgen. Hendrick
Corstiaens (o), de wed. Cobus
Luijten (w), de erfgen.
Lambregt van den Borne (n)
de wed. Nicolaes van Eijck
(o), Jan Verspaendonck (w),
deze goederen (z)
de wed. Nicolaes van Eijck
(o), de erfgen. (w), de gem.
straet (z)
de kind. Evert Schoormans
(o, z), de kind. Lambregt van
den Borne (w), de erfgen.
Nicolaes Leijten (n)
Jan Jansen (o, w), de erfgen.
Nicolaes Schoormans (z)

Jan Jansen (o), deze goederen
(w), de kind. Goijaert
Verbruggen (z)
8. 1/6 den Halven beemdt met de gem. Aa (o), de gem.
het Eersel, 2 lopst. 16 roeden straet (w), Jan Baptist
Schoormans (z)
9. 1/6 heijvelt, 2 lopst.
deze goederen (o), de gem.
heijde (w), Jan Jansen (z)
10. 1/6 den Bosakker van
de wed. Jan van den Bergh
Adriaen van de Sande, 58
(o), de kind. Thomas van
roeden
Vessem (w), de erfgen. Jan
Schots (z)
11. 1/6 den Bosakker van
deze goederen (o), Anthonij
Mierdtman, 1 lopst. 13
van Heijst (w), Goijaert van
roeden
den Bergh (z)
12. 1/6 den Bosakker, 1 lopst. de wed. Hendrick
13 roeden
Verbaendert (o), deze
goederen (w), de kind. Peter
Sweens (z)
het Comptoir van C. Deback
het Clooster van Everbode
de Kerk van Hoogemierde
den Armen van Hoogemierde

rentmr. / rentheffer
rentheffer
renthefster
rentheffer
5
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sLants Domijnen
Huijbregts, Peter
Miertmans, Cornelis
van Hooff, Peter
Patronus, Frans
Schoormans, Jacobus

rentheffer
president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
oom / inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 2, rij 1, foto 2
t/m 8

Taxatie (f 75-5)

t.b.v. successierechten

2-4-1744

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Lemmens, Aeltje Jacob + * ( 22-1-1744) erflaatster

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Hoogemierde
1. 1/3 huijs, hoff, ca. ½ lopst.
, Hoogemierde

Jacob Cools (o), Anthonij van
Laerhoven (z, w), de gem.
straet (n)
2. 1/3 den Dries, ca. 3 lopst.
Anthonij van Heijst (o), de
gem. straet (z), de wed.
Hendrick Verbaendert (w)
3. 1/3 de Schoot met het landt Peter Jan Dielis (o), de gem.
daeraen, 5 ½ lopst.
straet (z), Anthonij van Heijst
(w)
4. 1/3 heijvelt, 2 lopst.
Peter Jan Dielis (o), Jacobus
Wouter Luijten (z), het
Clooster van Everbode (w)
5. 1/3 den Mortel, 3 lopst.
Jacobus Cools (o), het
Clooster v. Everbode (z,w,n)
6. 1/3 den Hogen akker, 2
Hendrick Verspreeuwel (o, z)
lopst.
, Peter Huijbregts (w)
den Arme van Hoogemierde
Huijbregts, Peter
Miertmans, Cornelis
van Hooff, Peter
Patronus, Frans
Stevens, Jan e.v. *

rentheffer
president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 2, rij 1, foto 9
t/m rij 2, foto 5

Taxatie (negatief)

t.b.v. successierechten

~ 6-1744

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Swerts, Jan Peter + (begr. 11-5-1744)

erflater

Hulsel
1. huijs, hoff en aengelagh, 1
lopst. 20 roeden, Hulsel
2. den Schuirakker, 1 lopst.
55 roeden
3. het Ven, 2 lopst.

4. het Heijvelt, 3 lopst.
5. het Bogaerts heijvelt, 1
lopst.
6. den aensteede bij Jacob
Jansen, 52 roeden

Ansem Peter Dircks (o), Joost
Peter Stevens (z), Dirck
Peters (w)
de erfgen. Hendrick Staps (o),
Joost Peter Stevens (z, w)
Adriaen Willems (o), Joris
Lemmens (z), Jan van der
Heijde (w)
Adriaen van Herck (o), de
gem. heijde (w, n)
de kind. Jan Goutsmits (o), de
wed. Peter Dircks (w),
Adriaen van Herck (z)
Jan Leppens (o, z), de gem.
straet (w)
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7. den Neerenakker, 1 lopst.
38 roeden

Nijs Jansen (o), Adriaen
Willems (w), den akkerweg
(z)
8. den Ovenbogt, 3 lopst.
Cobus Jansens (o), Dirck
Peters (z), Jan Maas (w)
9. den Kerckenbogt, 2 lopst. Cobus Jansens (o), Adriaen
15 roeden
Vervugt (z), Nijs Jansens (w)
10. den Smeelakker, 1 lopst. de gem. straet (o), de H.Geest
20 roeden
akker (w), Joost Peter
Stevens (z)
11. den Blakenbeemt, 1 lopst. Joost Peter Stevens (o), de Aa
20 roeden
(z), Jan Hendrick Peters (w)
12. den helen Coppenbeemt, Joost Peter Stevens (o), Jan
1 lopst. 49 roeden
Maas (z), de gem. Aa (w)
13. den Papenakker, 1½ lopst. Dirck Peters (o), den H.Geest
acker (w), de kind. Jan
Goutsmits (z)
14. het Loijkens heijvelt, 1
Dirck Peters (o), Cornelis
lopst. 15 roeden
Sweens (w), Norbertus
Hulsmans (z)
15. den Bugt, 2 lopst. 20
de erfgen. Jan Mattheus
roeden
Willems (o), Adriaen Vervugt
(w), den akkerwegh (z)
den Armen van Hulsel
het Comptoir van Deback
sLants Domijnen
Peters, Joost Jacob

rentheffer
rentmr. / rentheffer
rentheffer
bedesetter / taxateur

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 2, rij 2, foto 6
t/m 11

Taxatie bij schenking (tegen
levensonderhoud) (f 56-17-8 ?)

t.b.v. successierechten

11-2-1745

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Lheenders, Hendrick (Leenders)
Dijkmans, Dirck *
Paridaans, Annemij e.v. *

transportant
verkrijger
verkrijgster

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
1. ½ huijsinge, stal, schuur,
schop, hoff en aengelag, ca. 2
lopst., Lagemierde
2. ½ het Hemelrijck, ca. 2
lopst.
3. ½ het Broekke (Braekke),
1 lopst.
4. ½ de Braek, 18 roeden
5. ½ den Brughbeemt, 3
lopst.
6. ½ stuck quaat weijlandt,
ca. 40 roeden

het Comptoir van Corn. de Back
het Comptoir van sLants Domijnen
St. Huijbregts chijns (Compt. de Back)
Otten, Nicloaes Jan
Dijkmans, Matthijs
van Beers, Willem
Patronus, Frans

folio no.

soort akte

Willem Schoormans (o),
Wouter Coppens (z), de gem.
straat (w)
Willem Schoormans (o),
Wouter Coppens (z,w)
Willem Schoormans (o, z), de
gem. heijde (z)
de gem. heijde (o, z), Matthijs
Dijkmans (w)
Albert Otten (o), het molen
straetje (z), de gem. Aa (w)
Jan van Hooghstraten (o), Jan
Cobus Maas (w), Hendrick
Vincken (z)

rentmr. / rentheffer
rentheffer
rentheffer
loco off. / taxateur
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum
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fiche 2, rij 2, foto 12
t/m rij 3, foto 4

Taxatie (f 13-)

t.b.v. successierechten

27-3-1745

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Gorop, Ida + (begr. 25-2-1745)

erflaatster

Antwerpen
¼ van ½ huijsinge, stal,
schop, hoff en aengelagh, ½
lopst., Hoogemierde
¼ van ½ heijvelt in het
Breven, ½ lopst.

Huijbregts, Peter
Miertmans, Cornelis
van Hooff, Peter
Patronus, Frans
Migghielsen, Thomas (Michielsen)

de gem. straet (o, w),
Cornelia van Gorop (z), de
erfgen. Peter van Leendt (n)
Peter Lemmens (o), Marten
Staats (w), de gem. heijde (n)

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
erfgen. / inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 2, rij 3, foto 5
t/m rij 4, foto 2

Taxatie (f 157-0-10)

t.b.v. successierechten

9-4-1745

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Bierens, Elijsabet + (26-2-1745)

erflaatster

Turnhout
1. 1/3 huijs, hoff en aengelag, de erfgen. Goijaert
2½ lopst., Hoogemierde
Verbruggen (o), Marten Jan
Martens (w, z, n)
2. 1/3 de Korte Vooren, 2
Marten Jan Martens (o), de
lopst.
straet (w)
3. 1/3 den Breden akker, ca. 4 Anthonij van Heijst (o),
lopst.
Willem vanden Bergh (w),
Adriaan van de Sande (z)
4. 1/3 de Maasakker, 5 lopst. Adriaan van de Sande (o),
Marten Jan Martens (w),
Cobus van den Borne (n)
5. 1/3 den Rusakker, ca. 1
Peter Huijbregts (o), Marten
lopst.
Jan Martens (w), Wouter
Lemmens (z)
6. 1/3 parc. groes, 11?? (1)
de straet (o), de erfgen. Jan
lopst. 15 roeden
van de Sande (w), Lambregt
van den Borne (z)
7. 1/3 het Gijsken, 1½ lopst. Geertruij Crolle (o), de straet
(w), Anthonij Hendrick Gerts
(z)
8. 1/3 parc. groes in de
Jacobus Luijten (o), de heijde
Nieuwe Erve, ½ lopst.
(z), de erfgen. Jan van de
Sande (w)
9. 1/3 de Vritsmeer, ½ lopst. Jacobus Luijten (o), de gem.
heijde (w, n)
10. 1/3 de Lange akkers, 25
de erfgen. Adriaentje Beks
roeden
(o), de erfgen. Jan van de
Sande (w), de wed. Cobus
Luijten (z)
11. 1/3 heijvelt, 1 lopst.
Jan Marten van de Sande (o),
Christoffel van Laerhoven
(w), Wouter Lemmens (z)
12. 1/3 heijvelt omtrent den
de erfgen. Goijaart
meulendijck, ca. 1 lopst.
Verbruggen (o), de kind.
Adriaan Jan Martens (w),
Maria van den Bergh (z)
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13. 1/3 beemdt in de
Hoolstraet , 1½ lopst.
14. 1/3 beemdt aen de
Langvoort, 1½ lopst.
het Clooster van Everbode
sLants Domijnen
de Kerk van Hoogemierde
den Armen van Hoogemierde
Huijbregts, Peter
Miertmans, Cornelis
van Hooff, Peter
Patronus, Frans

de gem. Aa (o), de gem.
straat (w), Cobus Schoormans
(z)
de gem. Aa (o), Jan
Schoormans (w, n)

rentheffer
rentheffer
renthefster
rentheffer
president / loco off.
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 2, rij 4, foto 3
t/m rij 5, foto 1

Taxatie (f 157-0-10) + (f 99-19-10 2/3)

t.b.v. successierechten

9-4-1745

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Bierens, Elijsabet + (26-2-1745)

erflaatster

Turnhout
1. 1/3 huijs, hoff en aengelag, de erfgen. Goijaert
2½ lopst., Hoogemierde
Verbruggen (o), Marten Jan
Martens (w, z, n)
2. 1/3 de Korte Vooren, 2
Marten Jan Martens (o), de
lopst.
straet (w)
3. 1/3 den Breden akker, ca. 4 Anthonij van Heijst (o),
lopst.
Willem vanden Bergh (w),
Adriaan van de Sande (z)
4. 1/3 de Maasakker, 5 lopst. Adriaan van de Sande (o),
Marten Jan Martens (w),
Cobus van den Borne (n)
5. 1/3 den Rusakker, ca. 1
Peter Huijbregts (o), Marten
lopst.
Jan Martens (w), Wouter
Lemmens (z)
6. 1/3 parc. groes, 1 lopst. 15 de straet (o), de erfgen. Jan
roeden
van de Sande (w), Lambregt
van den Borne (z)
7. 1/3 het Gijsken, 1½ lopst. Geertruij Crolle (o), de straet
(w), Anthonij Hendrick Gerts
(z)
8. 1/3 parc. groes in de
Jacobus Luijten (o), de heijde
Nieuwe Erve, ½ lopst.
(z), de erfgen. Jan van de
Sande (w)
9. 1/3 de Vritsmeer, ½ lopst. Jacobus Luijten (o), de gem.
heijde (w, n)
10. 1/3 de Lange akkers, 25
de erfgen. Adriaentje Beks
roeden
(o), de erfgen. Jan van de
Sande (w), de wed. Cobus
Luijten (z)
11. 1/3 heijvelt, 1 lopst.
Jan Marten van de Sande (o),
Christoffel van Laerhoven
(w), Wouter Lemmens (z)
12. 1/3 heijvelt omtrent den
de erfgen. Goijaart
meulendijck, ca. 1 lopst.
Verbruggen (o), de kind.
Adriaan Jan Martens (w),
Maria van den Bergh (z)
13. 1/3 beemdt in de
de gem. Aa (o), de gem.
Hoolstraet , 1½ lopst.
straat (w), Cobus Schoormans
(z)
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14. 1/3 beemdt aen de
Langvoort, 1½ lopst.
het Clooster van Everbode
sLants Domijnen
de Kerk van Hoogemierde
den Armen van Hoogemierde
het Corpus van Hoogemierde
Bierens, juffr. Maria

rentheffer
rentheffer
renthefster
rentheffer
rentgelder
bagijntje /
geldschietster

van Os, Eva
Bierens, Dielis
Huijbregts, Peter
Miertmans, Cornelis
van Hooff, Peter
Patronus, Frans

geldschietster
broer / inventarisant
president / loco off.
schepen
schepen
secretaris

de gem. Aa (o), Jan
Schoormans (w, n)

( 1/3 obligatie van f 200-)
Turnhout
(1/3 obligatie van f 100-)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 2, rij 5, foto 2
t/m 8, 10 t/m fiche 3,
rij 1, foto 4

Taxatie (f… )

t.b.v. successierechten

18-8-1745

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Jansens, Jacobus + (begr. 14-7-1745)
van der Heijden, Jan

erflater
bedesetter / taxateur

Hulsel
1. ½ huijsinge, brouwerij,
schuur, stallinge, hof en
aengelegen erve, het geheel
ca. 24 roeden, Hulsel
2. ½ den Hoogendries van
Dionijs Leenders, het geheel
ca. 3 lopst.
3. ½ Jan Sweerts drieske, ca.
30 roeden

de straat (o, z), Jan Verhagen
(w), Adriaan Vervugt (n)

Joost Peeters (o), Dirck
Peeters (z, n), de gemeente
(w)
de gem. straat (o), de erfgen.
Engel van Hercq (Herck) (w),
de erfgen. (z), de erfgen.
Cornelis Vervugt (n)
4. ½ de Plas, het geheel 1 ½
Bartel van der Heijden (o, z),
lopst. met den Plas van
de gem. heijde (w), Frans
Grietje Peeter Dircx, 15 r.
Willems (n)
5. ½ het Looijken, ca. 2 lopst. Bartel van der Heijden (o), de
heer Juijn (w), de weg (z, n)
6. ½ den Stockacker, het
Adriaan Cornelis (o, n), Joost
geheel ca. 3 lopst. 6 roeden
Peeters (z), Peeter Sweerts
(w)
7. ½ den Ovenbogt, het
de gemeente (o), Dirck
geheel ca. 3 ½ lopst.
Peeters (z), Frans van der
Cheelen (Ceelen) (w)
8. ½ den Vonderbroeksbeemt de heijde (o, n), ander deel (z,
, het geheel ca. 3 lopst.
w)
9. ½ den Kaat Heijnen acker, Adriaan Willems (o), een
het geheel ca. 4 lopst.
ackerweg (z, n), de erfgen.
Peeter Rombouts (w)
10. ½ het Looijken, het
Bartel vander Heijden (o),
geheel ca. 1 lopst. 27 roeden Norbertus Hulsemans (w),
een weg (n)
11. ½ den Kerckendries, het
een weg (o, n), de kerk (z)
geheel ca. 1 lopst. 15 roeden
12. ½ den Hoogendries, het
de gemeente (o), Bartel van
geheel ca. 3 lopst.
der Heijden (z, w)
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13. ½ den Agtersten bogt, het
geheel ca. 2 lopst. 32 roeden
14. ½ de Hellekensvoort, het
geheel 3 ½ lopst.

den weg (o, z), de erfgen.
Peter Dircx (n)
den molenweg (z), de erfgen.
Peeter Rombouts (n), de Aa
(w)
15. ½ het Vonderbroeks
de heijde (z, n), de erfgen.
beemdeken, het geheel ca. 1½ Francis Willems (w)
lopst.
16. ½ nog een Vonderbroeks Adriaen van Herck (w, n), de
beemdeken, het geheel ca. 1½ gem. heijde (o)
lopst.
17. ½ het Roosje, het geheel de heijde (z, w, n)
1 ½ lopst.
18. ½ de Kerckendries, het
de Kerckendries no.11
geheel ca. 1 lopst. 28 roeden
19. ½ Jenneke Adriaens
de gem. straet (o), ander deel
aensteede, het geheel ca. 1½ (z, n)
lopst.
20. den Grootacker, ca. 3
Peeter Sweens (o), een
lopst. 30 roeden
ackerweg (w), Adriaen van
Herck (z)
21. 1/5 huijs, hof , ca. 30
Jan Verhagen (w, o), de gem.
roeden
straat (z), de erfgen. (n)
van Herck, Adriaan
Verhagen, Jan
Patronus, Francois

schepen
schepen
secretaris
22. 1/5 in ½ huijsinge, stal,
schuur, schkop, hoff en
aengelegen erve, het geheel 2
lopst., Hulsel
23. 1/5 in ½ den Neerden
akker, het geheel 4 lopst.
24. 1/5 in ½ den Coppenbogt,
het geheel, 2 lopst.

de gemeente (o, z), ander deel
(w)

Jan Hendricks (o, w), de
erfgen. Peter Dircks (z)
den akkerweg (o), de erfgen.
Peter Dircks (z), de erfgen.
Jan Goutsmits (w)
25. 1/5 in ½ den Smeelakker, de erfgen.Hendrick Schots (o)
het geheel 1 ½ lopst.
, Dirck Casteleijns (z), den
akkerweg (w)
26. 1/5 in ½ den Stappert, het Ansem Peter Dircks (o),
geheel 1 lopst. 45 roeden
Adriaan van Herck (z, w)
27. 1/5 in ½ den Neijssen
ander deel (o), de erfgen. Jan
beemdt, 3 lopst. 15 roeden
Goutsmits (z, w)
28. 1/5 in ½ Lijs Koppen
Jan Hendricks (o), de gem.
drieske, het geh. 1 lopst. 15 r. straat (z), de erfgen. Daniel
Neijssen (Nijssen)(w)
29. 1/5 in ½ den Heijlaren
de gem. heijde (o), de erfgen.
beemdt, 3 lopst.
Jacob Jansen (z, n)
30. 1/5 in ½ heijvelt de
Jan van de Sande (o), de
Beeken, 2 lopst.
erfgen. Peter Dircks (z), de
erfgen. Jan Goutsmits (w)
31. 1/5 in ½ heijvelt, 2 lopst. Dirck Casteleijns (o), Peter
Hulsmans (z), de gem. heijde
(w)
32. 1/5 in ½ de aenstede van de gem. straat (o, z), ander
Andries Willems, 3 ½ lopst.
deel (w)
33. 1/5 in ½ heijvelt in een
de heijde (o, z, w)
Venheijvelt, 1 ½ lopst.
34. 1/5 in ½ halve beemdt het ander deel (o, z), Jan
Vonderbroeck, 1 lopst.
Hendricks (n)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum
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fiche 2, rij 5, foto 8
t/m 10

Taxatie (f 115-)

t.b.v. successierechten

1-9-1745

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Jansens, Jacobus + (14-7-1745)
Lemmens, Wouter

erflater
bedesetter / taxateur

Hulsel
beemdt, ca. 2 lopst. 46
roeden, Hoogemierde

den Achtersten Bremakker,
ca. 2 lopst. 24 roeden
Miertmans, Cornelis
van Hooff, Peter
Patronus, Frans

de gem. Aa (o), de gem.
straat (w), Steven
Verspaendonck (z), de
erfgen. Willem Schoormans
(n)
Jan van Heijst (o), het
Clooster van Everbode (z), de
wed. Jan van Mol (w)

schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 3, rij 1, foto 5
t/m rij 3, foto 3

Taxatie (f 5299-)

t.b.v. successierechten

4-9-1745

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Jansens, Jacobus + (begr. 14-7-1745)
van der Heijden, Jan

erflater
bedesetter / taxateur

Hulsel
1. ½ huijsinge, brouwerij,
schuur, stallinge, hof en
aengelegen erve, het geheel
ca. 24 roeden, Hulsel
2. ½ den Hoogendries van
Dionijs Leenders, het geheel
ca. 3 lopst.
3. ½ Jan Sweerts drieske, ca.
30 roeden

de straat (o, z), Jan Verhagen
(w), Adriaan Vervugt (n)

Joost Peeters (o), Dirck
Peeters (z, n), de gemeente
(w)
de gem. straat (o), de erfgen.
Engel van Herck (w), de
erfgen. (z), de erfgen.
Cornelis Vervugt (n)
4. ½ de Plas, het geheel 1 ½
Bartel van der Heijden (o, z),
lopst. met den Plas van
de gem. heijde (w), Frans
Grietje Peeter Dircx, 15 r.
Willems (n)
5. ½ het Looijken, ca. 2 lopst. Bartel van der Heijden (o), de
heer Juijn (w), de weg (z, n)
6. ½ den Stockacker, het
Adriaan Cornelis (o, n), Joost
geheel ca. 3 lopst. 6 roeden
Peeters (z), Peeter Sweerts
(w)
7. ½ den Ovenbogt, het
de gemeente (o), Dirck
geheel ca. 3 ½ lopst.
Peeters (z), Frans van der
Cheelen (Ceelen) (w)
8. ½ den Vonderbroek, het
de heijde (o, n), ander deel (z,
geheel ca. 3 lopst.
w)
9. ½ den Kaat Heijnen acker, Adriaan Willems (o), een
het geheel ca. 4 lopst.
ackerweg (z, n), de erfgen.
Peeter Rombouts (w)
10. ½ het Looijken, het
Bartel vander Heijden (o),
geheel ca. 1 lopst. 27 roeden Norbertus Hulsmans (w), een
weg (n)
11. ½ den Kerckendries, het
een weg (o, n), de kerk (z)
geheel ca. 1 lopst. 15 roeden
12. ½ den Hoogendries, het
de gemeente (o), Bartel van
geheel ca. 3 lopst.
der Heijden (z, w)
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13. ½ den Agtersten bogt, het
geheel ca. 2 lopst. 32 roeden
14. ½ de Hellekensvoort, het
geheel 3 ½ lopst.
15. ½ het Vonderbroeks
beemdeken, het geheel ca. 1½
lopst.
16. ½ nog een Vonderbroeks
beemdeken, het geheel ca. 1½
lopst.
17. ½ het Rooske, het geheel
1 ½ lopst.
18. ½ de Kerckendries, het
geheel ca. 1 lopst. 28 roeden
19. ½ Jenneke Adriaens
aensteede, het geheel ca. 1½
lopst.
20. den Grootacker, ca. 3
lopst. 30 roeden
21. 1/5 huijs, hof , ca. 30
roeden, Hulsel
22. 1/5 in ½ huijsinge, stal,
schuur, schkop, hoff en
aengelegen erve, het geheel 2
lopst., Hulsel
23. 1/5 in ½ den Neerden
akker, het geheel 4 lopst.
24. 1/5 in ½ den Coppenbogt,
het geheel, 2 lopst.

den weg (o, z), de erfgen.
Peter Dircx (n)
den molenweg (z), Peeter
Rombouts (n), de Aa (w)
de heijde (z, n), de erfgen.
Francis Willems (w)
Adriaen van Herck (w, n), de
gem. heijde (o)
de heijde (z, w, n)
de Kerckendries no.11
de gem. straet (o), ander deel
(z, n)
Peeter Sweens (o), een
ackerweg (w), Adriaen van
Herck (z)
Jan Verhagen (w, o), de gem.
straat (z), de erfgen. (n)
de gemeente (o, z), ander deel
(w)

Jan Hendricks (o, w), de
erfgen. Peter Dircks (z)
den akkerweg (o), de erfgen.
Peter Dircks (z), de erfgen.
Jan Goutsmits (w)
25. 1/5 in ½ den Smeelakker, de erfgen.Hendrick Schots (o)
het geheel 1 ½ lopst.
, Dirck Casteleijns (z), den
akkerweg (w)
26. 1/5 in ½ den Stappert, het Ansem Peter Dircks (o),
geheel 1 lopst. 45 roeden
Adriaan van Herck (z, w)
27. 1/5 in ½ den Neijssen
ander deel (o), de erfgen. Jan
beemdt, 3 lopst. 15 roeden
Goutsmits (z, w)
28. 1/5 in ½ Lijs Koppen
Jan Hendricks (o), de gem.
drieske, het geh. 1 lopst. 15 r. straat (z), de erfgen. Daniel
Nijssen (w)
29. 1/5 in ½ den Heijlaren
de gem. heijde (o), de erfgen.
beemdt, 3 lopst.
Jacob Jansens (z, n)
30. 1/5 in ½ heijvelt de
Jan van de Sande (o), de
Beeken, 2 lopst.
erfgen. Peter Dircks (z), de
erfgen. Jan Goutsmits (w)
31. 1/5 in ½ heijvelt, 2 lopst. Dirck Casteleijns (o), Peter
Hulsmans (z), de gem. heijde
(w)
32. 1/5 in ½ de aenstede van de gem. straat (o, z), ander
Andries Willems, 3 ½ lopst.
deel (w)
33. 1/5 in ½ heijvelt in een
de heijde (o, z, w)
Venheijvelt, 1 ½ lopst.
34. 1/5 in ½ halve beemdt het ander deel (o, z), Jan
Vonderbroeck, 1 lopst.
Hendricks (n)
Lemmens, Wouter

bedesetter / taxateur
1. beemdt, ca. 2 lopst. 46
roeden, Hoogemierde

de gem. Aa (o), de gem.
straat (w), Steven
Verspaendonck (z), de
erfgen. Willem Schoormans
(n)
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het Corpus van Hoogemierde
Peters, Jacob Jans *
Jans, Lucia e.v. *

rentgelder
geldschieter 1694

van Deuren, Sr. Rombout #
…….., Anneke e.v. #

geldschieter 1688

Claassens, Cecilia

bagijntje /
geldschietster 1693

het Corpus van Tilborgh (Tilburg)
Jansens, Jacobus Jacob
het Corpus van Hulsel
van der Loock, Jan ^

rentgelder
geldschieter 1717
rentgelder
rentgelder

van Diessen, Margriet e.v. ^
van Beers, Hendrick Jansen

rentgelder

Colen, Aert

rentgelder

2. den Achtersten Bremakker, Jan van Heijst (o), het
ca. 2 lopst. 24 roeden
Clooster van Everbode (z), de
wed. Jan van Mol (w)
1/5 koren windmolen, gent.
de vroente
den Akkermolen,
Hilvarenbeek
(obligatie f 600-)

(obligatie f 750-)

van de Sande, (erfg.) Maria Jan Wouters rentgelders
Peters, Peter Hendrick **
rentgelder
Lucas, Elijsabeth Corstiaan e.v. **
Huijsmans, Cornelis
rentgelder

Janssens, Joseph
van der Heijden, Jan
van Herck, Adriaan
Verhagen, Jan
Patronus, F.

(obligatie f 1000-)
Turnhout
(obligatie f 300-)
(obligatie f 1000-)
(obligatie f 180-)
Reusel (het afgebrant
huijs)(obligatie f 50-)
Hoogemierde, de Stadtstraet
(obligatie f 200-)
Bladel, den Blijenhoeck
(obligatie f 125-)
Hoogemierde (obligatie f 75-)
Hulsel (obligatie f 75-)
Goirle, 3/10 koren
windmolen (verbrand),Riel
(obligatie f 100-)

broer / inventarisant
loco officier
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 3, rij 3, foto 4
t/m 10

Taxatie (f 188-)

t.b.v. successierechten

20-9-1745

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Kouwenbergh, Adriana +
(begr. 26-7-1745)
Otten, Nicolaes Jan

erflaatster

Lagemierde

bedesetter / taxateur
1. 1/8 van 1/3 koren
windmolen, Lagemierde
2. 1/8 van 1/3 huijs, hoff, stal,
schuur en aengelag, ca. 2
lopst., Lagemierde
3. 1/8 van 1/3 Heijvelt, ca. 4
lopst.
4. 1/8 van 1/3 den
Molenakker, het geheel 2
lopst.
5. 1/3 van ½ de Braeck, ca. 5
lopst.

de gem.heijde
Jan van Hooghstraaten (o),
Hendrick Vincken (z), de
gem. straat (w)
Mathijs Dijckmans (o), de
gem. heijde (z), Wouter
Coppens (w)
Jan van Hooghstraten (o), de
gem. straat (w), Albert Otten
(z)
Dirck Dijckmans (o), de gem.
heijde (w), Wouter Coppens
(z)
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6. 1/3 van ½ het Groenlant,
ca. 2 lopst.
7. 1/3 van ½ het
Vloeijbeemdeken, het geheel
1 lopst.
Dijkmans, Matthijs
van Beers, Willem
Patronus, Frans
Huijbregts, Gerhardt

Hendrick Vincken (o, w),
Matthijs Dijckmans (z)
de molengragt (o), de gem.
Aa (w), Hendrick
Pannenborgh (Panenborg)(z)

schepen
schepen
secretaris
broer / inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 3, rij 3, foto 11
t/m rij 4, foto 9

Taxatie (f 58-16-4)

t.b.v. successierechten

30-9-1746

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Leendt, Augustinus +
(begr. 23-7-1746)
Luijten, Jacobus

erflater

Breda

bedesetter / taxateur
1. 1/5 kamer, schuur, hoff en
aengelag, het geheel 1 lopst.,
Hoogemierde
2. 1/5 den Reep, het geheel 4
lopst.
3. 1/5 den Beemdt over de
Aa, het geheel 2 lopst. 22 r.

4. 1/5 den Steltakker, het
geheel 2 lopst. 48 roeden
5. 1/5 het Nieuwvelt bij den
Bergh, het geheel 1 lopst. 55
roeden
6. 1/5 het Nieuwvelt van
Matthijs van Mol, het geheel
1 lopst. 40 roeden
7. 1/5 de Voort, het geheel 1
lopst. 10 roeden

de gem. straet (o), Martinus
Schots (w)
de wed. Jan van Mol (o),
Peter Vromans (w), Cobus
Luijten (z)
de erfgen. Hermanus Jansens
(o), Peter van Diessen (w),
de erfgen. Peter Jacob
Jansens (z)
de kind. Adriaan Martens (o),
Peter Vromans (w), de straet
(z)
de gem. heijde (o), de wed.
Jan van Mol (w), Marten
Staats (z)
Peter Verbaendert (o), de
heijde (w, z)

Hendrick Jan Hermans (o),
Peter van Diessen (w), de
wed. Peter Huijbregts (z)
8. 1/5 de Hofstadt van
de straat (o), Hendrick Jan
Wouter Peters, het geheel 1
Hermans (w), het Clooster
lopst. 55 roeden
van Everbode (z)
9. 1/5 Nieuwvelt agter de
de straat (o), de selve (w), de
schuir, het geheel 1 lopst. 40r. heijde (z)
10. 1/5 huijsinge, hoff en
Hendrick Verspreuwel (o, z),
aengelagh, het geheel 42 r.
de heijde (n)
11. 1/5 den Luijten akker, 2
het Clooster van Everbode (o)
lopst. 19 roeden
, Hendrick Verspreeuwel (w),
Peter Verspaendonck (z)
12. 1/5 den Aghterste
de wed. Peter Huijbregts (o),
Beeckakker, het geheel 2
Peter van Diessen (w), de
lopst. 8 roeden
heijde (n)
13. 1/5 den Voorsten
Anthonij Gerts (o), Peter
Beeckakker, het geheel 1
Verbaendert (w), de erfgen.
lopst. 40 roeden
Hendrick Verbaendert (z)
14. 1/5 de Rijedt (Rijt), het
Peter Miertmans (o), Aart
geheel 2 lopst. 21 roeden
Willem Aarts (w), den Armen
van Hoogemierde (z)
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15. 1/5 heijvelt, het geheel 1
lopst. 30 roeden
16. 1/5 het Hooghakkerken,
het geheel 42 roeden
17. 1/5 den Geerakker, het
geheel 2 lopst. 30 roeden
18. 1/5 dries, het geheel 2
lopst. 25 roeden
19. 1/5 in 1/5 de Verloren
kost, het geheel 16 roeden

het Comptoir van de heer Deback
het Comptoir van de heer van Heurne
het Clooster van Everbode
de Kerck van Hoogemierde
den Armen van Hoogemierde
de Kerck van Lagemierde
Miertmans, Cornelis
Schots, Cornelis
Patronus, Frans
Luijten, Margo

de gem. heijde (o, z, w)
den Armen (o), de wed. Peter
Huijbregts (w), Peter
Lemmens (z)
de molenstraat (o), Cobus
Luijten (w), Jan van den
Heuvel (z)
het Clooster van Everbode (o,
z), Peter Verspaendonck (w)
de erfgen. Wouter Joris
Lemmens (o), de kind.
Adriaan Martens (w),
Anthonij van Laarhoven (z)

rentmr. / rentheffer
rentmr. / rentheffer
rentheffer
renthefster
rentheffer
renthefster
schepen
schepen
secretaris
erfgen. / inventarisante

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 3, rij 4, foto 9
t/m rij 5, foto 4

Taxatie (f 145-)

t.b.v. successierechten

7-12-1746

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Hermens, Peternelle (Hermans) +
wed.v. Jan van Mol (begr. 27-10-1746)

erflaatster

Hoogemierde
1. ½ schuur met kooi en den
dries, Hoogemierde, 1 lopst.
39 roeden
2. den halven Voorsten
Beekakker, 1 lopst. 16 roeden
3. ¼ het half heijvelt, 30
roeden
4. ¼ den halven Beemdt inde
Hoolstraet, 29 roeden
5. een Eersel, 22 roeden

6. den Bagijnenbogt, 1 lopst.
40 roeden
7. het Nieuwvelt, 2 lopst. 24
roeden
8. de Cavel, 51 roeden

9. den halven Leijakker, 40
roeden
10. den halven Aghtersten
Leurijet, 30 roeden

Maria Hermans (o), de gem.
straat (w), de wed. Peter
Huijbregts (z)
de erfgen. Matthijs van Mol
(o), de erfgen. Hendrick
Verbaendert (z, n)
Paulus (van) Rooij (o), de
erfgen. Peter Hermans (w),
Jan Verspaendonck (z)
de gem. Aa (o), Lambert van
den Borne (w), de gem. straat
(z)
de gem. Aa (o), Lambert van
den Borne (w), de gem. straat
(z)
Anthonij van Heijst (o), het
Clooster van Everbode (w),
Peter Jan Dielis (z)
Peter Verbaendert (o), de
gem. straat (w), de heijde
(w?)
de erfgen. Peter
Verspaendonck (o, w),
Hendrick Hermans (z)
Peter van Diessen (o), de
gem. straat (w, z)
Peter van Diessen (o), de
kind. Wouter Lemmens (w),
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11. de Reep, 41 roeden

12. half Heijvelt, 1 lopst.

13. den halven Beekakker, 1
lopst. 5 roeden
14. heijvelt aen den
Brevensen dijck, 3 lopst. 30
roeden
Bierens, Dielis
Miertmans, Cornelis
Schots, Cornelis
Patronus, Frans
Hermens, Hendrick Peter (Hermans)

Cobus Luijten (z)
Hendrick Verbaendert (o), de
erfgen. Peter van Leendt (w),
Cobus Luijten (n)
Peter Verspaendonck (o), Jan
van den Heuvel (n), Peter
Lemmens (z)
Peter van Diessen (o), Jan
van den Heuvel (z), de
erfgen. (w)
de gem.straat (o, n), Jan van
den Heuvel (w)

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
erfgen. / inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

fiche 3, rij 5, foto 5
t/m 9

Taxatie (f 53-2-2)

t.b.v. successierechten
(eind ontbreekt)

datum
~ 1-1747

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Meijs, Anthonij Peter +
(begr. 2-12-1746)

erflater

Hoogemierde
1. ¼ huijsinge, stal, schuur,
hoff en aengelagh, ca. 1
lopst., Lagemierde
2. ¼ den Kercken akker, het
geheel ca. 2 ½ lopst., L.M.
3. ¼ het Bugtjen (leen v.
Grobbendonck), het geheel
ca. 1 ½ lopst.
4. ¼ den Hasselt, 2 lopst.

de erfgen. de heer van Gijsen
(o), Catharina van Zoest (w),
de erfgen. Jan van Helmont
(z)
Hendrick Claassens (o, n), de
kind. Jan Wittens (w)
Hendrick Claassens (o, z), de
erfgen. Neomagus (w)

Hendrick Claassens (o), Jan
Fransis Jansens (n, w)
5. ¼ den Kruijsakker, het
de kind. Hermanus Jansens
geheel 2 ½ lopst.
(o), de erfgen. Neomagus
(w), Cathalijn van Zoest (z)
6. ¼ den Daalakker, 2 ½
de kind. Hermanus Jansens
lopst.
(o), den Hogenwegh (w),
onbekend (z)
7. ¼ stukje teulland, ½ lopst. Jan Fransis Jansens (o, n),
Bartel Anthonij Verhagen (z)
8. ¼ stuck groes, ½ lopst.
de straat (o), Jan Fransis
Jansens (w, n)
9. ¼ den Pluijmbeemdt, het
Bartel Rijeberghs (o), de
geheel 2 lopst.
kind. Cobus Adriaans (w),
Walterus Coolen (z)
Jansens, Jan Fransis
den Armen van Lagemierde
het Comptoir van Deback
den Armen van Reusel
het Clooster van Everbode
Otten, Nicolaes

rentheffer
rentheffer
rentmr. / rentheffer
rentheffer
rentheffer
gesw. / president
Einde febr. 2011
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